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VOORWOORD

Voor u ligt het resultaat van een onderzoek dat in 2010 is uitgevoerd, opgesteld in het kader
van het afstudeerproject van de studie Grond- Weg en Waterbouw. Het onderzoek maakt
deel uit van het vierde leerjaar van de opleiding Land- en Watermanagement aan
Hogeschool van Hall Larenstein te Velp. Dit project is in vorm van een deeltijd stage
uitgevoerd bij Grontmij regio Assen, mede in opdracht van Hogeschool van Hall Larenstein.
De vruchtbare samenwerking binnen Grontmij heeft het mogelijk gemaakt om de benodigde
informatie in te winnen en mee te kijken in hun organisatie. Dit onderzoek behelst de
voordelen en kansen van multifunctionele kunstgrasvelden. Binnen de afstudeerperiode is
het mij niet mogelijk om het onderwerp zoals combinatievelden tot in detail uit te werken. Het
is mij wel gelukt de kansen en de stappen die genomen moeten worden om zo een veld te
realiseren te benoemen. Het onderzoek geeft geen concrete ontwerp oplossing maar dient
als handvat bij het beargumenteren van beleidsoplossingen betreffende multifunctionele
kunstgrasvelden.
Naast mijn eigen deskundigheid en leergierigheid is dit onderzoek mede tot stand gekomen
door de begeleider Patrick van der Weide van Grontmij regio Assen en Dick Timmerman
vanuit Hogeschool van Hall Larenstein. Bij dezen wil ik hen bedanken voor de begeleiding en
hun deskundige adviezen. Naast mijn hoofdbegeleiders wil ik uiteraard iedereen van de
afdeling Bodem en Water bedanken, voor zowel de hulpvaardigheid als de ondersteunende
begeleiding in de afgelopen maanden binnen Grontmij bij het realiseren van dit rapport.

Velp, september 2010

Nicolas Staelberg

S AMENV ATTING

Grontmij als advies bureau is geïnteresseerd, om een multifunctioneel kunstgrasveld
uitgaand van wedstrijdniveau te ontwikkelen. Aanleiding zijn onder meer maatschappelijke
zoals en sport specifieke ontwikkelingen, die door actuele probleemstellingen versterkt
worden.
Doormiddel van een SWOT analyse is er acquisitie gedaan om de interne en externe
omgeving van multifunctionele kunstgrasvelden in kaart te brengen en vervolgens de
strategie voor Grontmij te bepalen. Het wordt duidelijk dat een combinatieveld over
veelbelovende sterktes en kansen beschikt en een geschikte instrument voorstelt om op de
toekomstige te verwachtende ontwikkelingen te reageren.
Echter stellen vooral de sporttechnische normen en de stijgende claims van de gebruiker de
haalbaarheid en succesvolle ontwikkeling in vraag.
Om het onderzoeksdoel te bereiken zijn deze bedreigingen nader onderzoekt worden. De
analyse bracht twee verschillende multifunctionele kunstgrasvelden naar voren:
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1. INLEIDING
Om inzicht te kunnen krijgen in het onderwerp van dit onderzoek zal dit inleidende hoofdstuk
beginnen met een beschrijving van de achtergrond, probleemstelling en aanleiding. Er wordt
ondermeer de historische en maatschappelijke context, alsook de te onderscheiden
doelgroepen toegelicht. Vervolgens worden door afbakening en risico – inventarisatie
bedreigingen benoemd en een aantal projectgrenzen vastgelegd.

1.1

ACHTERGROND EN PROBLEEMSTELLING

Na de tweede wereldoorlog had Nederland een groot tekort aan sportaccommodaties. Om
de bouw te bevorderen en te coördineren is zestig jaar geleden de Landelijke Contactraad
opgericht (nu VSG) en vijftig jaar geleden de Afdeling Sportaccommodaties van de
Nederlandse Sport Federatie (nu Isa Sport). Het accent lag vooral op kwantiteit. Zo zijn er in
de jaren zestig circa tienduizend sportvelden aangelegd en 150 sporthallen gebouwd. In de
jaren zeventig verschoof de aandacht van kwantiteit naar kwaliteit. Er werden
sporttechnische en materiaal technische normen opgesteld, waarbij veiligheid en
duurzaamheid centraal stonden. Vanaf toen mag er alleen competities worden gespeeld op
velden die voldoen aan de normen. Voor de breedtesport heeft Nederland inmiddels de
beste sportvelden van de wereld, waarvoor de normen niet in de laatste plaats mede
verantwoordelijk voor zijn. Echter roepen deze starre normen bedreigingen in het leven voor
een combinatieveld op wedstrijdniveau, dat aan de sporttechnische normen voor alle sporten
voldoen moet. Versterkt worden deze bedreiging door de stijgende eisen welke de sporter
aan de ondergrond stelen. Daardoor rijst de centrale probleemstelling waarop deze studie
een antwoord wilde vinden:
Is het mogelijk een kunstgrasveld te ontwikkelen dat aan alle sporttechnische eisen en
wensen van zo veel mogelijk verschillende sporten voldoet.
Dit onderzoek is verklarend en evaluerend van karakter en heeft niet tot doel het volledige
blikveld van multifunctionele kunstgrasvelden vast te leggen, maar richt zich op de
haalbaarheid en winst.
1.2

AANLEIDING

Na de randstedelijke VINEX ontwikkelingen eind jaren `90, richt de ruimtelijke opgave zich in
de komende jaren op binnenstedelijke groei. Een van de doelen in de Nota Ruimte is het
realiseren van krachtige vitale steden.
Volgens het bundeling beleid van het Rijk moet nieuwe bebouwing geconcentreerd tot stand
komen in bestaand stedelijk gebied. De mogelijkheid aan te haken op het stedelijk weefsel,
zoals infrastructuur verklaart deze keuze. De commerciële functies vormen het economische
draagvlak van een centrum, maar ook functies zoals sportvoorzieningen zijn van vitaal
belang voor de levensvatbaarheid en levendigheid. Aan deze integrale gebiedsontwikkeling
kunnen multifunctionele kunstgrasvelden op wedstrijdniveau een belangrijke bijdrage
leveren. Door de multifunctionaliteit kunnen verschillende sporten toegepast worden wat voor
efficiëntere benutting zorgt. Bovendien blijft door het nagestreefde wedstrijdniveau de
kwaliteit gewaarborgde. Er ontstaan, zoals tegenwoordig vaak het geval is, geen dagelijkse
dode momenten meer.
Intensivering is vooral voor Nederland interessant omdat hier de ruimte duur is.
Naast de ruimtevraag, spelen de maatschappelijke ontwikkeling en trends een belangrijke
rol. Al blijft het lastig om het belang van deze ontwikkelingen af te wegen tegen andere.
Trends werken vooral op lange termijn door en hebben voor de ene sport grotere
uitwerkingen dan voor een andere. Alsnog worden invloedrijke maatschappelijke
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veranderingen duidelijk die uiteindelijk een bedreiging voor sportparken maar ook
gemeenten representeren.
Zo is de laatste jaren het aantal kleinere huishoudens door scheiding, een lager aantal
kinderen en uitstel van de komst van kinderen sterk gestegen. Daarnaast zijn de
huishoudens door bijvoorbeeld stijging van de arbeidsproductiviteit rijker geworden. Maar dat
houdt tegelijk in dat mensen minder vrije tijd hebben, namelijk 10 % in vergelijking met 1975.
Deze ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat de bevolking een bewuste keuze ontwikkeld
heeft. Mensen willen graag de beperkte tijd optimaal besteden. Deze trend wordt
ondersteund door de toename aan keuzemogelijkheden wat bijvoorbeeld door het aanbod
van meer sporten duidelijk wordt. Bovendien ondervindt sportbeoefening concurrentie van
andere vormen van vrijetijdsbesteding zoals de computer, internet en televisie. Vooral de
jeugd sport tegenwoordig steeds minder en besteedt meer tijd aan moderne mediavormen.
Samen met de vergrijzing, de stijgende mobiliteit en het internet als informatievoorziening
zijn deze trends bedreigingen voor de verenigingen. Waarschijnlijk krijgen zeer binnenkort
alle gemeentes te maken met forse bezuinigingen.
Verenigingen kunnen door de multifunctionaliteit bijkomende sporten aanbieden en flexibeler
op veranderende maatschappelijke ontwikkelingen reageren.
Bovendien kost de aanleg van een kunstgrasveld drie keer zo veel geld als een gewoon
natuurgrasveld en efficiënte benutting is een voorwaarde om de kosten te compenseren.

1.3

METHODE VAN ONDERZOEK

Uiteindelijk heeft het voorgaande geleid tot een conceptueel model zoals hieronder
afgebeeld staat. Dit conceptmodel is leidraad voor de rest van het onderzoek. In de volgende
opsomming worden de toegepaste methoden beschreven.


Doormiddel van een SWOT-analyse in het volgende hoofdstuk worden de sterktes en
zwaktes geëvalueerd om de belangstelling van deze opdracht te ondersteunen en de
benodigde strategieën voor Grontmij om kunstgrasvelden tot een succes te laten
worden.



Op zoek naar informatie over kunstgras ben ik bij kunstgrasproducent Domosports in
Sant Niklaas (België) terecht gekomen. Ter plaatse werd mij door een rondleiding in
de productiehallen en kantoorruimten inzicht gegeven in de processtappen en
productontwikkeling van kunstgrasmatten. Ik heb vakkundige uitleg gekregen en
procesbetrokkenen geïnterviewd. Daarnaast heb ik de kwaliteitscontrole van een
aantal kunstgrasvelden in Arnhem mee gemaakt om indrukken over het product
kunstgras te verzamelen.



Objectieve informatie over de sporttechnische normen achterhalen was moeilijk.
Informatiebronnen waren interviews met de ingenieurs uit het laboratorium van
Domosports en NAAM van ISA Sport, aangevuld met literatuurstudie.



Om uiteindelijk tot een onderbouwde uitspraak te komen betreffende de haalbaarheid
van multifunctionele kunstgrasvelden heb ik de sportbonden geïnterviewd (hoofdstuk
5). Het is later in praktijk essentieel dat nieuw aangelegde combinatievelden
aansluiten op de verwachtingen van de sporters.
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1.4

DOELGROEPEN

Er worden de volgende doelgroepen onderscheiden:







Grontmij: Onder Grontmij wordt de opdrachtgever van dit onderzoek verstaan.
Grontmij heeft als adviseur voor kunstgras maar ook als gebiedsontwikkelaar
noodzaak te onderzoeken wat de betekenis en haalbaarheid van multifunctionele
kunstgrasvelden is.
Gemeenten: Gemeenten hebben ten doel goedkoop de mogelijkheid om te sporten
aan te bieden. Door hoge efficiëntie en daaruit concluderende positieve kosten –
baten verhouding is een combinatieveld altijd aantrekkelijk voor gemeentes.
Verenigingen: Maatschappelijke ontwikkelingen en ruimtelijke beleid vormen
bedreigingen voor verenigingen. Doormiddel van een combinatieveld kunnen
meerdere sporten op wedstrijdniveau aan worden geboden zonder wezenlijk hogere
kosten ten opzichte van een kunstgrasveld. Multifunctionaliteit draagt bij aan
levendige en duurzame economische ontwikkeling.
Sportbonden: Deze doelgroep vreest dat de kwaliteit van de sportoppervlakte omlaag
gaat en de concessies te groot worden. Daarnaast wil geen sport de tweede viool
spelen op een combinatieveld. De sportbonden vormen dus de enige doelgroep met
een tegenwerkende positie.

1.5

AFBAKENING

Multifunctionele kunstgrasvelden is een breed thema wat vanuit verschillende invalshoeken
belicht kan worden. De belangrijkste afbakeningen voor dit onderzoek zijn:


De definitie van multifunctionele kunstgrasvelden



De meerwaarde en meerkosten



Ontwikkelingsfase van multifunctionele kunstgrasvelden



Geen rekening met internationale regelgeving



Dimensies van meervoudig ruimtegebruik



De definitie van multifunctionele kunstgrasvelden

Onder multifunctionaliteit wordt in dit onderzoek meer dan een functie in de tweede, derde of
vierde dimensie verstaan (§ 2.2 omgevingsanalyse). De functies (sporten) zijn daarbij
onafhankelijk van elkaar. Het schaalniveau is in dit onderzoek een ´multifunctioneel
kunstgrasveld`, wat als beperking voor dit onderzoek verstaan kan worden. Het
onderbouwen van kosten en opbrengsten van multifunctionaliteit op gemeente en vereniging
niveau blijft buiten beschouwing. Het is echter te omvangrijk om al deze schaalniveaus mee
te nemen in dit onderzoek. Benadrukt moet worden, dat het om multifunctionele
kunstgrasvelden op wedstrijdniveau gaat.


De meeropbrengst en meerkosten

Met meeropbrengsten en meerkosten worden die opbrengsten en kosten van
multifunctionele kunstgrasvelden bedoeld, die bij ontwikkeling, aanleg en onderhoud wel of
niet worden ervaren. Binnen dit onderzoek wordt ervan uitgegaan dat het kostenverschil
tussen een combinatieveld en gewoon kunstgras onbeduidend is. Meer inspanning ontstaat
vooral door de ontwikkeling van een combinatieveld van begin tot opname op de
sportvloerenlijst. Deze inzet blijft binnen deze opdracht buiten beschouwing.
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Ontwikkelingsfase van multifunctionele kunstgrasvelden

Multifunctionele kunstgrasvelden zijn nog niet gerealiseerd. De projectfase is dus nog steeds
aan het begin.


Geen rekening met internationale regelgeving

Het onderzoek geconcentreerd zich op Nederland.


Dimensies van multifunctioneel ruimtegebruik

Meervoudig ruimtegebruik is een verzamelterm voor projecten waarbij verschillende functies
gecombineerd worden, maar ook onafhankelijk van elkaar zijn. De synergie tussen de
functies vormt natuurlijk wel een belangrijke meerwaarde. Er kunnen verschillende vormen
van meervoudig ruimtegebruik worden onderscheiden ook wel „dimensies‟ genoemd.
-

De eerste dimensie: verdichten van ruimtegebruik;

-

De tweede dimensie: gemengd ruimtegebruik;

-

De derde dimensie: gelaagd ruimtegebruik;

-

De vierde dimensie: volgtijdelijk ruimtegebruik;

Over de eersten drie dimensies is al veel informatie beschikbaar. Het heeft velen in de
praktijk geïnspireerd efficiënter met de ruimte om te gaan en onder meer tot de ontwikkeling
van kunstgras geleid (intensivering). Een veel minder bekende mogelijkheid van
ruimtegebruik is het doelmatiger in de tijd gebruiken van ruimte: de vierde dimensie. Die
vierde dimensie van ruimtegebruik is bij uitsteek interessant voor multifunctionele
kunstgrasvelden. Op dit moment worden vele kunstgrasvelden slecht op bepaalde tijden van
de dag benut. Zoals geschetst kan een combinatieveld door volgtijdelijk te sporten nog
intensiever en daardoor effectiever gebruikt worden. In het opdracht wordt dus met
multifunctionele ruimtegebruik de gebruik van een kunstgrasveld in de vierde dimensie
bedoeld.

1.6

RISICO

Bij de risicoanalyse worden alle persoonlijke en onderzoek bedreigingen genoemd. De
inventarisatie helpt bij het nemen van de noodzakelijke maatregelen voordat een project
operationeel is. Belangrijke dimensies bij de risicoanalyse zijn impact en kans.
Overzicht van de risico`s:





Tijd te kort – omdat alleen gewerkt wordt, is het gevaar van tijd te kort. De kans is
groot en het is belangrijk door middel van een doordachte tijdsplanning het risico te
minderen.
Taalniveau – uitvoerende student is Duitstalig. Om te voorkomen, dat de opdracht
niet aan het verwachte taal niveau voldoet is samenwerking met andere Nederlandse
studenten belangrijk.
Kunstgras heeft een zeer snelle ontwikkeling doorlopen, met velen verschillenden
handelden personen. Het bestaat gevaar door te veel, ondoorzichtige informatie de
doelvraag uit de ogen te verliezen.
Normen zijn dure ontwikkelingen welke beschermd worden. Daarnaast zijn niet alle
belanggroepen in deze opdracht geïnteresseerd. De kans is groot onvoldoende
informatie achterhalen te kunnen.
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2

SWOT ANALYSE
2.1

INLEIDING

In de inleiding is de omgevingsgerichtheid van multifunctionele kunstgrasvelden deels
besproken. Ieder object is niet volledig zelf bedruipend en onafhankelijk, maar maakt echter
deel uit van een complex netwerk. Binnen deze omgeving wordt naar de optimale waarde
creatie gestreefd. Deze waarde creatie kan enkel resulteren uit een strategie die de interne
entourage afstemt op de externe omgeving. Hiervoor is de SWOT analyse ontwikkeld.
De grote kracht van een SWOT analyse schuilt in zijn brede horizon. Men is verplicht de
eigen positie achter zich te laten en het onderwerp vanuit een ander toekomstgericht
perspectief te bekijken. In de praktijk kan een breder blikveld echter vertroebelen door een
stortvloed aan geïnventariseerde informatie, waardoor de relevantie van sommige aspecten
moeilijk te beoordelen valt.

Het tweede, weinig gemaakte, stap in het proces is van de inventariserende SWOT naar een
confrontatiematrix. Er worden de sterken en zwakten (intern) uit de SWOT analyse afgezet
tegen de kansen en bedreigingen (extern). Dit is een goede mogelijkheid de positie van
multifunctionele kunstgrasvelden mogelijk objectief van alle kanten te belichten. Het
uiteindelijke doel is de omzetting van een geïnventariseerde SWOT analyse tot strategische
richtlijnen in vorm van strategievragen. De confrontatiematrix is dus een mooie springplank
om de benodigde strategieën, het realiseren van multifunctionele kunstgrasvelden, voor
Grontmij te bepalen.

2.2 SWOT ANALYSE
De letters SWOT staan voor Strengths (sterktes), Weaknesses (zwakten) en
Opportunities(kansen) en Threats(bedreigingen).
Sterktes en zwakten
Het eerste luik van de SWOT analyse richt zich op de combinatievelden zelf. Op basis van
een systematische analyse tracht men de sterke en zwakke punten te inventariseren en te
begrijpen hoe deze punten de combinatievelden beïnvloeden. Om te streven naar een
optimale uitkomst dient de Grontmij de sterktes te maximaliseren en haar zwaktes weg te
werken om minstens de invloed ervan te minimaliseren.

Opportunities en bedreigingen
Het tweede luik van de SWOT analyse geconcentreerd zich op de externe omgeving van
multifunctionele kunstgrasvelden. Opportuniteiten zijn externe factoren die een kans bieden
om de doelstellingen vlotter, sneller met minder kosten en inspanning te realiseren.
Bedreigingen echter belemmeren en verzwakken de ontwikkeling en het voortbestaan.
In de onderstaande tabel zijn toen de sterkte/zwakte/kansen/bedreigingen van
multifunctionele kunstgrasvelden uitgaande van wedstrijdniveau in beeld gebracht. Deze
inventarisatie leverde het volgende beeld op:
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Sterktes

Zwaktes


















Multifunctionaliteit
Schaalniveau
Goede bereikbaarheid
Compacte verenigingen hoeven niet
verplaatst te worden
Bijdrage tot gedifferentieerd woonmilieu
Wedstrijdniveau (ruimtelijke kwaliteit)
Kosten – Baten
Productkennis

Slecht imago van kunstgras
Alleen afwisselend sporten
Tijdcultuur (overlapping)
Ontwikkelingskosten
Gebrek aan visie
Normbandbreedte

Kansen

Bedreigingen













Stedelijk beleid (grondprijs)
Innovatie
Maatschappelijke ontwikkeling (§1.2)
Ontwikkelingsmogelijkheden
Samenwerking van de belangroepen
Re - urbanisatie



Concurrentie
Sporttechnische normen
Claims
Achterblijvende ontwikkeling van de
verenigingen zelf (parkeermogelijkheden)
Sportbonden zien weinig voordelen

In feite bevat de SWOT analyse teveel elementen voor een confrontatiematrix en het bestaat
de kans dat het overzicht verloren gaat. Volgens het Marketing Planning Centre Nederland
blijven bij de ideale SWOT analyse van alle sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen
uiteindelijk drie tot vijf elementen over voor de confrontatiematrix.
Voor het opstellen van de matrix zijn alle elementen uit de SWOT inventarisatie door de
opdrachtschrijver beoordeeld, om tot de belangrijksten issues te komen. Nadat de selectie is
gemaakt zijn de volgende elementen overgebleven:

Sterkte:

multifunctionaliteit, productkennis, wedstrijdniveau

Zwakte:

normbandbreedte, onbekend terrein, tijdcultuur

Kansen:

productkennis, maatschappelijke ontwikkeling, financiële situatie gemeentes

Bedreiging: sporttechnische normen, Claims, Sportbonden
In de verdere totstandkoming van de confrontatiematrix staan deze twaalf elementen
tegenover elkaar in de volgende wisselwerking:


Sterktes - Kansen,



Sterktes - Bedreigingen,



Zwaktes - Kansen,



Zwaktes - Bedreigingen

6

Bij de keuze van de kwesties spreekt men telkens slechts één sterkte of zwakte aan ten
opzichte van een kans of bedreiging. Dit heeft als voordeel dat het model eenvoudig blijft.
Sterkte (intern)
Multifunctionaliteit

Product
kennis

Wedstrijdniveau

Maatschappelijke
ontwikkeling

3

1

2

Financiële situatie
gemeentes

2

2

Samenwerking
van
belanghebbenden

2

Sporttechnische
normen

Bedreigingen
(extern)

Kansen (extern)

kwesties wegen

Zwakte (intern)
Onbekend
terrein

Tijdcultuur

2

2

2
3

1

2
2

Claims

Sportbonden

Normbandbreedte

2

3

2

2

3

2

2.3 STRATEGIEVRAGEN
De volgende stap is de omzetting van de confrontaties naar mogelijke strategische vragen.
De antwoorden op deze vragen vormen de basis waarop de te volgen strategie bepaald
wordt. Bij de formulering van de antwoorden vormt de uitwerking van Weihrich de
strategierichting.





Sterke punten en kansen resulteren in een offensief strategie. Kansen en sterkten
worden in dit geval uitgebreid.
Sterke punten en bedreigingen resulteren in een defensief strategie. Sterkten worden
geaccentueerd en bedreigingen geïnventariseerd.
Zwakke punten en kansen resulteren in het bewust maken van de situatie om
uiteindelijk de zwaktes om te buigen en te verbeteren
Zwakke punten en bedreigingen resulteren in strategieën, waar confrontaties aan
worden gegaan.

Volgende strategische vragen komen tot stand:
1. Op welke wijze dragen multifunctioneel kunstgrasvelden bij aan de vorming van een
strategie om op de zich veranderde structurele, maatschappelijke ontwikkelingen te
reageren?
2. Kan door het wedstrijdniveau aan de stijgende claims van de gebruiker voldaan
worden?
3. Hoe kan men gebruik maken van de nationale zoals de bedrijfsinterne productkennis
om de bedreiging door de sporttechnische normen af te weren?
4. Hoe kan de zwakte “onbekend terrein” versterkt worden om in te spelen op de
bedreigingen door de negatieve houding van de sportbonden tegenover
combinatievelden?
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1. Op welke wijze dragen multifunctioneel kunstgrasvelden bij aan de vorming van een
strategie om op de zich veranderde structurele, maatschappelijke ontwikkelingen te
reageren?
Lange tijd is sport in Nederland hoofdzakelijk gezien als een individueel goed. De
bredere betekenis van sport als maatschappelijk goed bleef onderbelicht. Inmiddels
zijn miljoenen mensen in alle rangen en standen op uiteenlopende wijze bij sport
betrokken. Sport heeft een vaste plaats in ons dagelijks leven. Dit heeft tot gevolg dat
maatschappelijke ontwikkelingen niet autonoom plaats vinden maar tegelijkertijd om
aanpassingen in de sportsector vragen.
Maatschappelijke individualisering tendensen leiden daarom steeds vaker tot een
zelforganisatie in de sport. De al in de inleiding benoemden demografische
veranderingen door bijvoorbeeld emigratie en immigratie zoals vergrijzing zorgen
voor een vernieuwing van de sportvraag. Nieuwe motieven voor sportbeoefening
zoals gezondheid en fitness lossen steeds meer de concurrentie – georiënteerde
sporten af. Bovendien zorgt de snelle groei van trendsporten in een bijna
onhandelbare verscheidenheid van nieuwe sportieve activiteiten. Deze deels sport
specifieke ontwikkelingen in combinatie met algemene maatschappelijke verandering
zoals re – urbanisatie, bevolkingskrimp en vergrijzing vragen van de sportsector
aanpassingen. Dat geldt zowel voor de overheid als voor de sportbonden.
Multifunctionele kunstgrasvelden hebben het potentieel om een waardevol bijdrage te
verrichten. De uit combinatievelden resulterende bredere opstelling van vooral
verenigingen stimuleert nieuwe leden, bespaard ruimte en geld. Duidelijke voordelen
voor verenigingen, die ook voor gemeentes en ontwikkelaars in heel Nederland van
relevantie zijn. De komende jaren staan ze voor de taak om stedelijke opgaven te
realiseren. Compacte multifunctionele kunstgrasvelden op wedstrijdniveau kunnen
bijdragen aan de verdere ontwikkeling en verlevendiging van steden en voorkomen
dat het landschap rondom steden verder dichtgroeit. Compacte sportaccommodaties
hoeven niet meer naar de stadsrand verplaatst te worden en ook in sociale zwakke
woonwijken kan zonder grote meerkosten een kunstgrasveld op hoog niveau zeker
gesteld worden. Actualiteit zoals de slechte financiële situatie van de overheid en de
krimpende bevolking kunnen het nut en noodzaak van multifunctionele
kunstgrasvelden zelfs vergroten, omdat er een hogere brisante van de actuele
situatie ontstaat.
Door deze veranderende opgaven en het belang van imagovorming bij
gebiedsontwikkeling is het voor gebiedsontwikkelaars, zoals Grontmij noodzakelijk te
onderzoeken wat de toegevoegde waarde en haalbaarheid van multifunctionele
kunstgrasvelden is. Het wordt duidelijk dat combinatievelden als sportinstrument voor
verenigingen zoals gemeentes veelbelovend zijn. Om deze tot een succes te
verhelpen is voor Grontmij een offensief strategie raadzaam, waar de boven
genoemde ontwikkeling en daardoor resulterende sterken van het combinatieveld
uitgebreid benaderd worden. Grontmij moet in gespreken met vooral de sportbonden
een duidelijk verband tussen de ontwikkelingen en de noodzaak van aanpassingen
leggen.
2. Hoe kan door het wedstrijdniveau op de stijgende claims van de sporters te reageert
worden?
Bij het samenvoegen van kunstgrasvelden bestaat er gevaar dat sporten zomaar,
zonder na te denken bij elkaar worden geplaatst onder één dak. Dat pakt zelden
goed uit. Er moet bewust gehandeld worden. Het nagestreefde wedstrijdniveau geeft
aan, dat het kunstgrasveld aan alle belangrijke sporttechnische normen voldoet en
daarmee dus ook voor wedstrijden gebruikt mogen worden. Het staat buiten
discussie dat dit een belangrijke punt van het multifunctionele kunstgrasveld voorstelt
8

maar feitelijk worden door de sporttechnische normen niet volledig de eisen en
wensen van de sporter weer weerspiegeld.
Vooral bij de met afstand grootste natuurgrasveld gebruiker voetbal, is een van de
charmes de natuurlijke ondergrond. Gras is al ruim honderd jaar onlosmakelijk
verbonden aan de geschiedenis van het Nederlands meest geliefde volksvermaak.
Een gevoelig verhaal waar fijngevoeligheid vereist wordt. Een visie op de relatie van
multifunctionele kunstgrasvelden zonder rechtstreekse bevraging van de sporter is
dus onvolledig.
Hierbij verleent deze opdracht een belangrijke bijdrage richting Grontmij. Door
bevraging van alle sportbonden en beschrijving van de sporten krijgt het
adviesbureau inzicht in het uitgangspunt voor gedachtegang van de sporter
respectievelijke de sportbonden. Zowel de inventarisatie als de verwerking verschaft
Grontmij houding te bepalen ten aanzien van toekomstige gesprekken met
bijvoorbeeld de sportbonden.
3. Hoe kan men gebruik maken van de nationale zoals de bedrijfsinterne productkennis
om de bedreiging door de sport gebonden sporttechnische normen af te weren?
De traditionele normen in het kunstgrassector bestaan uit intensief materiaal en
fasekeuring. Tijdens de aanleg van een kunstgrasveld worden tussentijdse controles
door ISA – sport gehouden. Wanneer het instituut groen licht geeft aan de aannemer
mag deze doorgaan.
Als pas het eindproduct gekeurd zou worden verschuift de verantwoordelijkheid naar
aannemer – waar feitelijk ook de productkennis thuis is. Daarnaast blijft meer
speelruimte voor ontwikkelingen. Zo vormen de normen drempels, maar laten meer
speelruimte voor nieuwe ontwikkelingen. Langzaam houdt de procescertificatie zijn
intrede in de kunstgrassector. Er is daarmee een eerste stap in de juiste richting
gezet die ook het slagen van multifunctionele kunstgrasvelden verhoogd. Grontmij
moet proberen dit proces te versterken. In hoofdstuk 4 worden daarvoor de
sporttechnische normen vergeleken om de verschillen tussen de sporten in kaart te
brengen. Deze analyse zal helpen een scherp beeld te krijgen van de actuele situatie.
4. Hoe kan de zwakte “onbekend terrein” versterkt worden om in te spelen op de
bedreigingen door de negatieve houding van de sportbonden tegenover
combinatievelden?
Uiteindelijk staan de sportbonden in het ontwikkelingsproces voor de enige partij met
een conservatieve houding. Redenen ervoor zijn onder andere de bescherming van
eigen sport en voorkomen dat deze, door een medewerking aan combinatievelden,
zichzelf buiten spel stellen en uiteindelijk de tweede viool op een combinatieveld
zullen spelen. Omdat er geen praktijkvoorbeeld bestaat kan deze vrees ook niet tot
het laatst weggenomen worden. De enige strategie voor Grontmij om met dit dilemma
om te gaan is de confrontatie te zoeken. In tegenstelling tot vraag twee en drie is een
defensieve strategie misplaatst. Grontmij moet duidelijk de noodzaak van een
multifunctioneel kunstgrasveld attenderen. Het gemaakte verband tussen de
multifunctionaliteit en de maatschappelijke ontwikkelingen het zijne ertoe bijdraag
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3

KUNSTGRASBESCHRIJVING

Het basismateriaal voor combinatievelden is kunstgras, welke vooral in Nederland een
vlugge ontwikkeling achter de rug heeft. Een van de reden is de dure stedelijke vierkante
meter, vooral sinds wonen in de stad weer in is. Efficiënt omgaan met de ruimte is dus
belangrijk. Nochtans roept kunstgras voor sport toepassingen nogal wat vragen op en is bij
vele mensen nog onbekend.
3.1 KUNSTGRASGENERATIES
Eerste generatie
De eerste sportwedstrijden op kunstgras werden halverwege de jaren zestig in de Verenigde
Staten gespeeld. Een slijtvaste groene nylon ondergrond bleek voor het American Football
een prima alternatief voor het kwetsbare natuurlijke gras. In 1970 werden gelijksoortige
kunstmatten geïntroduceerd in Europa. Een belangrijk verschil was dat er niet gebruik werd
gemaakt van nylon vezels maar van polypropylen (§3.5). Zeker voor de hockeyers, de eerste
sport die kennismaakte met deze nieuwe ondergrond, was het comfortabeler omdat het
aanmerkelijk zachter was dan nylon en dus minder blessures en verwondingen
veroorzaakte. De ontwikkeling en acceptatie van kunstgras als ondergrond voor deze sport
kreeg een enorme boost toen in 1976 op de Olympische Spelen van Montreal voor de eerste
keer op een groot sporttoernooi op kunstgras werd gespeeld. De kunstgrasvelden van
destijds, worden de eerste generatie kunstgras genoemd.
Tweede generatie
Eind jaren zeventig werden de synthetische vezels langer gemaakt en verder uit elkaar
geplaatst. Om de bespelers voldoende stabiliteit en te bieden, werd er zand tussen de vezels
gestrooid. Dit was voor de hockeysport, zeker in vergelijking met natuurgras, een hele
verbetering: velden konden compleet egaal worden gemaakt, wat een snelle balrol
garandeerde en sport leuker en aantrekkelijker maakte. Het was een ontwikkeling die ertoe
bijdroeg dat de hockeysport de synthetische ondergrond definitief omarmde. Inmiddels had
ook het voetbal eerste stappen op kunstgras gezet. Deze synthetische velden dienden als
prima alternatief voor het door weersomstandigheden onbespeelbare trainingsveld van
natuurgras. Belangrijk kritiekpunt was wel dat het maken van een goede sliding onmogelijk
was en de balrol en balstuitvermogen niet op natuurgras lekte.
Derde generatie
Omdat polypropylen in combinatie met zand nogal kon schuren werd een nieuwe
huidvriendelijke vezel ontwikkeld: Polyethyleen (§ 3.5). Gevolg was de introductie van het
eerste voetbalgras eind jaren negentig. Voor de nieuwe velden werden langere vezels
gebruik en de ruimte tussen de vezels werd behalve met zand ook opgevuld met infill, een
rubber korrel. De combinatie van de nieuwe huidvriendelijke vezel met de rubberen korrels
heeft ervoor gezorgd dat het op een hedendaags kunstgrasveld een stuk comfortabeler loopt
en dat de bal op natuurlijke wijze stuit. Ook is het maken van sliding niet langer direct
aanleiding voor een blessurebehandeling. Doordat er veel ruimte tussen de vezels zit,
kunnen de noppen van de schoen goed in het veld zakken. Dit is beter voor de gewrichten
en zorgt ervoor dat de bal beter onder bal kan komen.
Vierde generatie
Volgens Domosport en de sportbonden valt er nog genoeg te verbeteren. De temperatuur
van de mat worden idealiter kleiner en de kunstgrasvezels duurzamer voor wat betreft de
resiliatie1. Verschillende producenten broeden op een nieuwe mat waarin geen SBR rubber
(§3.6) gestrooid hoeft te worden. Dit betekent dat de eigenschappen van dit materiaal zoals
grip, balstuit en energierestitutie op een andere manier in de mat zullen moeten verwerkt.

1
2

Veerkracht van de kunstgrasvezels
Wordt in het hoofdstuk 3.7 uitgelegd
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3.2

VOORDELEN

Er zijn verschillende argumenten die pleiten voor de aanleg van kunstgras sportvelden. In
principe gelden deze argumenten voor alle soorten kunstgras al zijn tussen de verschillende
sporten wel verschillen. Hieronder zijn de belangrijkste argumenten opgenoemd.

capaciteit in uren per jaar
1500
uren

De bespelingcapaciteit
De bespelingcapaciteit van kunstgras is in theorie
24 uur per dag, 7 dagen per week. In de praktijk lijkt
een minimaal gebruik van 1200 uur per jaar voor
verenigingsgebruik een redelijk uitgangspunt. Dit
komt neer op een gebruik van 4 uur per dag op de
doordeweekse dagen en 10 uur in het weekend. En
dit gedurende 40 weken per jaar. Een natuurgras
wedstrijdveld heeft een cultuur technische
capaciteit van 250 - 300 uur per jaar en kan de hele

1000
500

Natuurgras
Kunstgras

0

zomer in verband met het natuurlijke herstel niet AFB. 1 - VERGELIJKING KUNSTGRAS gebruikt worden. In praktijk worden vooral de NATUURGRAS
trainingsvelden veel meer als 300 uur bespeeld en
zijn aan het einde van de seizoen ook zwart gespeeld. Theoretisch, uitgaande van de
belasting in uren, heeft een kunstgrasveld de capaciteit van 4 grasvelden (zie afb.2)
Natuurgrasvelden worden ontlast
Een bijkomend voordeel is dat de aanwezigheid van een kunstgrasveld op een complex ook
de overbelasting van de andere natuurgrasvelden kan verminderen door bijvoorbeeld bij
slechte weersomstandigheden de natuurgrasvelden extra te ontzien en het kunstgrasveld
dus intensiever te gebruiken.
Constante kwaliteit
Mits goed onderhouden, geeft kunstgras een optimale constante kwaliteit gedurende het
hele jaar door. Het weer heeft nauwelijks invloed op de bespeelbaarheid van het veld. De
regen is dus geen spelbreker meer en het aantal afgelastingen neemt sterk af. Dit is onder
meer te danken aan de uitstekende, op de Nederlandse omstandigheden toegeruste
kunstgrasconstructie, die in alle gangbare weersomstandigheden prestaties biedt. Alleen in
extreme situaties bij vorst en bij sneeuw, mag het veld niet worden gebruikt. Door deze
ongevoeligheid worden competities minder verstoord door afgelastingen (een voordeel die
vooral door de rugbybond gewaardeerd wordt).
Ruimtebesparing
Een kunstgrasveld kan zowel als wedstrijdveld als trainingsveld fungeren. Daar waar een
trainingsveld en een wedstrijdveld vervangen wordt door een kunstgrasveld ontstaat er een
besparing van ongeveer 8000m2 (oppervlakte van een voetbalveld). Indien een
kunstgrasveld wordt aangelegd ter vervanging van drie natuurgras velden is dat uiteraard het
dubbele (zie afb. 3). De aanleg van kunstgras bespaart dus ruimte. Die ruimtewinst kan op
verschillende manieren ingezet worden:
 Het realiseren van capaciteitsuitbreiding binnen de bestaande oppervlakte van een
complex.
 Ruimte voor het creëren van een breder sportaanbod op de betreffende locatie, bv.
door andere sportvoorzieningen toe te voegen.
 Ruimte voor samenwerking met andere verenigingen door het creëren van extra
capaciteit.
 Het herbestemmen van de vrijkomende ruimte voor andere maatschappelijke
activiteiten die enige samenhang hebben met de sportactiviteiten (onderwijs,
gezondheid, maatschappelijk werk, etc.)
 vrijkomende ruimte voor andere niet sport gerelateerde doeleinden(wonen etc.)
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AFB. 2 KUNSTGRAS LEIDT TOT RUIMTEBESPARING

KUNSTGRASVELD

3.3

NATUURGRASVELDEN

NADELEN

Investeringskosten
De investeringskosten van een kunstgrasveld liggen wezenlijk hoger dan de
investeringskosten van een natuurgrasveld. Binnen dit hoofdstuk is een kostenvergelijk
tussen een natuurgras voetbalveld en een kunstgras voetbalveld opgenomen.
Sentiment binnen de voetbalsport
Het zijn nog steeds sporters (voetbal) die een voorkeur voor natuurgras hebben. Vooral de
oudere generatie is sceptisch tegenover kunstgras. Echter geeft de jeugd kunstgras de
voorkeur.
Ontwikkelingsrisico
Weliswaar zijn de kunstgrasvelden sterk in opkomst, maar nog in ontwikkeling. Eén van de
nadelen hiervan is dat de exacte afschrijvingskosten nog niet in kaart kunnen worden
gebracht. De levensduur van het kunstgrastapijt en zeker bij nieuwe producten zoals de
elayer/foamlayer2 moeilijk in te schatten. De Lisport – test 3 is een simulatie maar het bestaat
nog geen echte praktijk ervaring.

2

Wordt in het hoofdstuk 3.7 uitgelegd
van het kunstgras (hoe houdt de vezel en het infill zich na 5000/20000 cycli), ontwikkeld om de gesimuleerde
mechanische slijtage te testen zoals deze door de FIFA en CEN voorgeschreven
3 Betredingstesten
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3.4

DWARSDOORSNEDE KUNSTGRASCONSTRUCTIE

Kunstgras wordt overwegend in het zogenaamd tuftproces4 gemaakt.
Het begint met de kunststofkorrels, uit polypropylen, polyethyleen of polyamide (3.3.1). De
granulaten worden onder hoge temperatuur gesmolten en door een vormplaat geperst. Die
maakt de nerfstructuur van een echt kunstgrassprietje na. Zo ontstaan lange
kunstgrasvezels die na afkoeling met water over rollen worden getrokken. Dit verstrekken
maakt de vezels extra sterk.
De vezels worden in een polypropylen draagdoek getuft. Het basisprincipe van tuften is
afgeleid van de naaimachine. Over de hele breedte van het weefsel zijn honderden naalden
opgesteld die elk een lange kunstgrasvezel door het doek trekken. Bij het terugkeren van de
naald wordt een lus gevormd. Die wordt aan de bovenzijde losgesneden zodat de vezels
mooi rechtop staan. De rechte spelbelijningen worden ingetuft in een kleur naar keuze.
Bij een eerste controle worden meteen kleine correcties aangebracht, zoals het bijknippen
van lange vezels. Om de vezels in de draagdoek te verankeren wordt een 1 mm dikke laag
vloeibare latex aangebracht die in een oven bij 85°C wordt uitgehard. De vezels zitten stevig
vast en de kunstgrasmat is bestand tegen de zwaarste tackles en slidings.
De kunstgrasmat is nu klaar voor installatie.

AFB. 3 VAN OLIE TOT MAT

4

Komt uit de textielsector, dit is een procedé dat gebruikt wordt voor produceren van tapijten
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Een kunstgrasconstructie kan in verschillende lagen worden ingedeeld.
Van boven naar beneden:
Kunstgrastapijt bestaand uit:
o
o
o
o
o

Kunstgras ( 3.5)
Instrooimateriaal (3.6).
Tuftdoek (3.7)
Geovlies (3.8)
Fundering (3.9)

AFB. 4 DWARSDOORSNEDE KUNSTGRASVOETBALVELD
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3.5

KUNSTGRAS

Kunstgrasvezels hebben samen met het instrooimateriaal het meeste te lijden tijdens het
gebruik. De sporttechnische eigenschappen van vezels worden door het materiaal, structuur,
vorm en lengte bepaald.
1. Materiaal
Voor de vervaardiging van vezels worden verschillende materialen ingezet. Naargelang van
de sport wordt voor het juiste materiaal gekozen:


Polyamide (PA) (eerste generatie)
Polyamide (PA 6 is ook bekend als nylon) was het materiaal van het eerste
oorspronkelijke kunstgras (Astroturf). Het materiaal heeft geringe
slijtageverschijnselen en is stevig met een goede elasticiteit. Daardoor hebben vezels
uit Polyamide de uitstekende eigenschappen naar belasting meteen weer recht op te
staan. Aan de andere kant zorgt de stevigheid van het materiaal ervoor dat het zeer
ruw aanvoelt en daarmee voor voetbal onbruikbaar is.



Polypropeen (PP) (eerste en tweede generatie)
Uit de tapijtindustrie is het materiaal als goedkope en zacht vervangmateriaal voor
Polyamide bekend. Juist deze zachtheid zorgde voor de doorbraak van kunstgras
omdat het daardoor ook voor voetbal gebruikt kan worden. Het probleem was toen de
verhoogde kans op schaaf- en brandwonden door het stevige, zandingestrooide
kunstgras.



Polyethyleen (PE) (derde generatie)
De meesten vezels van het derde generatie bestaan uit Polyethyleen (PE).
Polyethyleen heeft in tegenstelling tot Polyamide en Polypropeen een hoge flexibiliteit
en een geringe oppervlaktehardheid. Daardoor worden de vezels uitstekende
sporttechnische eigenschappen mee gegeven en goede bestendigheid tegen
weersomstandigheden.

2. Structuur
Ing

AFB. 5 GEFIBRILLEERD
GAREN

AFB. 6 MONOFILAMENT
KUNSTGRASVEZEL

Gefibrilleerd garen:
Ingesneden kunstgrasvezel met een honingraatstructuur. Is
dikker en harder, kent snellere slijtage omdat er meer
raakvlakken zijn en geeft een ietwat slordige indruk, maar
biedt een goede bedekking van het instrooimateriaal,
waardoor het minder zichtbaar wordt, nauwelijks kan
opspringen en het veld in de zomer minder snel opwarmt.
Gefibrilleerde vezels worden wel gebruikt voor hockeymatten
omdat deze vezels een sterke invloed hebben op de
speleigenschappen (snelheid van de balrol).
Monofilament kunstgrasvezel:
Tegenwoordig worden de meeste kunstgrasmatten met
monofilament vezels gemaakt. Ze bestaan uit gespoten
individuele vezels, met een ovale vorm overeenkomstig met
natuurlijke grasplanten. De dwarsdoorsnede en dikte van de
vezels kan aan worden gepast en bijna willekeurig vorm
gegeven worden. Monofilament vezels kunnen uit hardere of
zachtere materialen en door de verschillenden vormen meer
of minder buigzaam worden gemaakt. Monofilamenten
zorgen voor een consistente kwaliteit, aangename zachtheid
en een hoge duurzaamheid.
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3. Vorm
Daarnaast kan zich de vorm van de vezels duidelijk onderscheiden (zie afb. 8). Uit
onderzoeken is gebleken dat de samenstelling en vorm belangrijker is dan de Dtex5. De
centrale vraagstelling is nu: Welke vorm geeft de gewenste eigenschappen? Op dit moment
worden vezels in een breedte spectrum en velen verschillenden combinaties aangeboden.

AFB. 7 DRIE VERSCHILLENDE VEZELVORMEN

3.6

INSTROOIMATERIAAL

Het instrooimateriaal heeft grote invloed op de sporttechnische eigenschappen van het
kunstgrasveld zoals rotatie, balsprong, stabiliteit etc. Vergelijkbaar met de bodem bij
natuurgras. Immers worden alle kunstgrasvelden met zand ingestrooid. Bij voetbal of rugby
waar hoge schokabsorberend vermogen en energierestitutie belangrijk is, wordt boven op
het zand rubber ingestrooid. In dit geval dient de zandlaag alleen de stabiliteit. Voor alle
anderen sporten uit dit onderzoek worden de kunstgrasvelden volledige met zand
ingestrooid.

Hieronder is de hoeveelheid zand (korrelgrote 0,25 – 1,25 mm) opgenoemd die bij de aanleg
van een veld gebruikt wordt.
Voetbal

17 kg/m2

~

10 mm

Korfbal

27 kg/m2

~

21 – 22 mm

Tennis

25 kg/m2

~

20 – 21 mm

Hockey



5 Deze

Zandkunststof
Zandkunstgras

27 kg/m2
19 kg/m2

~
~

21 – 22 mm
14 mm

waarde wordt bepaald door de dikte en de samenstelling van de vezel. Een hogere Dtex betekent
een sterkere vezel. Het gevolg is dat de vezel minder snel aan slijtage zal onderhevig zijn.
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Er bestaan verschillenden typen rubber of soortgelijke instrooimaterialen. Elk materiaal heeft
voor – en nadelen. De meesten kunstgrasvelden worden met SBR6 rubber ingestrooid. Soms
worden kunstgrasvelden vooral voor voetbal met EPDM 7voorzien, een vrij jonge materiaal
wat special voor kunstgras is gemaakt en een betere milieu- en sporttechnische
eigenschappen heeft.
a) SBR - Styreen butadieen rubber
Deze zijn het goedkoopste en daarmee economisch maar
ook functioneel de meest winstgevende. Hoewel alleen
korrels uit de auto banden recycling in aanmerking komen,
zijn er klachten vanuit gezondheidswet en milieuaspecten.
Zowel de experimentele studie door BASPO8
“Kunststoffbeläge und Umwelt” (BASPO 105) in
Zwitserland als ook het onderzoeken in Spanje en
Noorwegen (zie ISS Conferentie 2006) hebben aangetoond
dat de milieutechnische bedenkingen niet gerechtvaardigd
zijn. Desondanks konden niet alle twijfel weg worden
genomen.

AFB. 8 AUTOBAND VOOR SBR

Autobanden bestaan uit:


Natuur9 caoutchouc10



Synthetische11 caoutchouc

AFB. 9 SBR

De SBR infill wordt normaal gesproken uit een mengsel van auto- en vrachtwagenbanden
geproduceerd. Omdat de afkomst van het materiaal vaak onduidelijk is, varieert de kwaliteit
heel sterk. Geanticipeerd kan worden dat de goedkope prijs in verband met de uitstekende
sporttechnische eigenschappen de doorslaggevende argumenten voor de verspreiding van
SBR zijn.

b) EPDM - Ethyleen propyleen diene Monomeer
Een groot nadeel van het SBR infill is dat het lastig is een
consistent veld te krijgen omdat vele duizenden banden van
verschillende soorten en kwaliteit gebruikt worden. Om deze
reden introduceerde men het zogenaamde EPDM rubber. Dit
materiaal wordt speciaal voor kunstgras toepassing gemaakt.
Hieraan worden functionele stoffen toevoegde (vlam
vertragend, antistatisch, gewenste kleur). EPDM is daarnaast
beter bestaand tegen oxidatie en kan her worden gebruikte.

AFB. 10 EPDM

Styreen butadieen rubber hoofdstuk 3.3.1
- Ethyleen propyleen diene Monomeer hoofdstuk 3.3.2
8 Bundesamt für Sport
9 Sap van planten zoals de Braziliaanse rubberboom (Hevea brasiliensis), of van Castilla elastica
10 Ongevulkaniseerd rubber
11 Bestaat alleen nog maar uit synthetische dispersies.
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7 EPDM

c) TPE – Thermoplastische elastomeren
Een nieuwe ontwikkeling die het infill materiaal naar een hoger niveau tilt, zijn de
zogenaamde TPE`s, welke ook speciaal voor hun bestemming gemaakt worden. Net als bij
EPDM kan met gewenste additieven gewerkt worden.
Daarnaast kan men ook nog de sporttechnische waarde definiëren, doordat men nog meer
controle heeft over de vorm en samenstelling van het materiaal. De sporttechnische
karakteristieken van TPE`s zijn daardoor consistenter.
Het kan anticipeert worden dat vooral de dure prijs de reden is waarom SBR rubber de
voorkeur wordt gegeven.
Er zijn ook situaties waar ongevulde kunstgrasvelden te verkiezen zijn:





Sterke stormen bijvoorbeeld in tropische gebieden. Onder deze omstandigheden
worden de korrels gemakkelijk uitgeblazen.
Ook in de Scandinavische landen, waar vaak sneeuw moet worden geruimd, zijn
ongevulde kunstgrasvelden beter.
Gebieden met extremen weeromstandigheden (overstroming, storm)
Minder onderhoud

3.7

TUFTDOEK

Tuftdoeken kunnen uit verschillende materialen worden gemaakt. De belangrijkste
eigenschappen zijn:



Uitzetbaarheid stabiliteit: uitzetting of krimpen bij temperatuurwisselingen of vocht kan
door dubbele ruggen met 300 g/ m² worden voorkomen.
Sterke bevestiging van de vezels: Dit kan door een zware en waterresistent latex laag
of Polyurethaan (PU) - backing bereikt worden.

3.8

GEOTEXTIEL

Bovenop de schokabsorberende laag wordt er een geotextiel
(afb. 11) uitgerold. Dit is een geweven doek bestaande uit
polypropeen. Deze doek zorgt voor een betere drukverdeling
van de constructie, bescherming van het grasgaren (aan
achterkant van de mat), bescherming van de onderbouw,
effectieve scheiding tussen onderbouw en het zand in de
toplaag en vergemakkelijkt het verleggen van het
kunstgrastapijt. Het gewicht bedraagt > 130 g/m², de
breeksterkte >6KN/m en de permeabiliteit > 80 l/m²/sec

3.9

AFB. 11 GEOTEXTIEL

FUNDERING

In Nederland moet niet alleen het kunstgrastapijt aan bepaald gebruik gebonden
sporttechnische normen voldoen (§4) maar ook de fundering. De eigenschappen worden in
het nationale certificaat beschreven. Dit heeft vooral daarmee te maken, dat een installatie
van een kunstgrasveld definitief is Kwaliteitskenmerken van de fundering zijn vooral stabiliteit
en waterbergend vermogen welke in Nederland als zeer belangrijk beschouwd worden.
Principieel worden kunstgrasconstructies opgebouwd met materialen die weinig tot geen
vocht opnemen en zeer goed waterdoorlatend zijn. Daarnaast wordt door een drainage en
een goed drainerend zandpakket gezorgd dat overtollig hemelwater snel afgevoerd wordt.
Globaal kan aangehouden worden dat in de bovenste 50 cm van de constructie geen tot
weinig water achterblijven zal.
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3.10 KOSTEN - BATEN ANALYSE
De aanleg van een kunstgrasveld vergt een aanzienlijk hogere investering dan van een
natuurgrasveld. Afhankelijk van het type kunstgrasveld bedragen de aanlegkosten ongeveer
het drievoudige ten opzichte van een natuurgras. Wordt een natuurgrasveld na 10 jaar
gerenoveerd, dient een kunstgrasveld gemiddeld na 12 – 15 jaar vervangen te worden.
Er is een verschil in aanschafprijs tussen de verschillende typen kunstgras, maar ook tussen
de verschillende sporten. De kosten voor aanleg van een Hockey kunstgrasveld in bedraagt
gemiddeld € 360.000, voor een zand-ingestrooid veld (breedte sport hockey) en € 600.000,
voor een zogenaamd waterveld dat nodig is voor tophockey. Voor voetbal is de gemiddelde
prijs voor een rubber-infill kunstgrasmat ongeveer € 415.000. Bij het voetbal gaan de
technische ontwikkelingen zo snel dat er voor de actuele generatie kunststof grasmatten
(§3.1) nog onvoldoende ervaringsgegevens voorhanden zijn om met zekerheid de
levensduur te kunnen vaststellen. Het wordt aangenomen dat voetbalvelden net als de zandingestrooide hockeyvelden gemiddeld 12 jaar mee gaan en de watervelden ongeveer 10
jaar. Indien de investeringskosten en de onderhoudskosten van een voetbalveld omgerekend
worden naar een jaarlijkse exploitatielast dan blijkt dat de totale kosten van 2
natuurgrasvelden ongeveer overeenkomen met die van één kunstgrasveld exclusief
kleedaccommodatie en trainingsveldverlichting. De jaarlijkse onderhoudskosten van een
kunstgrasveld bedragen € 36.000 en die van een natuurgrasveld € 16.000. Op het moment
dat een kunstgrasveld dus de capaciteit van meer dan twee velden vervangt, wordt
kunstgras dus goedkoper. Omgerekend naar gebruiksuren kan de volgende vergelijking
worden gemaakt:
Natuurgras:

16.000 EUR: 300 gebruiksuren12

= 53 EUR/gebruiksuren

Kunstgras:

36.000 EUR: 900 gebruiksuren13

= 40 EUR/gebruiksuren

Dus bij voldoende intensief gebruik is een kunstgrasveld goedkoper.

12
13

Maximale cultuurtechnische belastbaarheid
Gemiddelde gebruiksuren van kunstgrasvelden in praktijk
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4

AN ALYSE EN CONFRONTATIE V AN DE SPORTTE CHNISCHE
NORMEN

4.1

INLEIDING

Zoals in de inleiding en SWOT-analyse verduidelijkt is een van de grootste
ontwikkelingsbedreiging van combinatievelden de sport gebondene sporttechnische normen.
Aanleiding voor de vastlegging van sporttechnische normen waren de catastrofale toestand
van de kunstgrasvelden. Om deze reden werden in de jaren zeventig normeringcommissies
opgericht, zowel nationaal als internationaal. De kwaliteitseisen hebben een positief effect op
het technische niveau leiden echter tot een conservering van de state of art. Zo is een
uitgebreid keuringssysteem opgezet: normen, sportvloerenlijst en certificering. Of een
sportveld voldoet aan deze sporttechnische performance eisen wordt bepaald als de
werkzaamheden zijn afgerond.
Naast de sporttechnische eindkeuring vinden tussentijdse inspecties plaats om eventuele
gebreken vroegtijdig signaleren te kunnen. Het voordeel is dat bijvoorbeeld de aannemer niet
zelf hoeft te bedenken, hoe het kwaliteitsniveau bereikt kan worden. Door de tussentijdse
keuringen ontstaat een leidraad voor de adviesbureaus en aannemers.
Een veld dat door alle tests gekomen is krijgt een keurmerk en wordt het op de
sportvloerenlijst opgenomen. Dit wil zeggen opname in deze lijst betekent dat het type vloer
op alle benodigde eigenschappen voldoet. Vanaf toen mag er alleen competitie worden
gespeeld op velden die voldoen aan de normen en daarmee aan het vastgelegde
kwaliteitsniveau.

4.2

DE BEPERKTHEID VAN NORMGEVING

Wetten en normen zijn nog altijd favoriet in Nederland dus ook in de kunstgrassector. Dat is
niet alleen een reflex van politici en ambtenaren, ook verenigingen en sportbonden vragen
erom. Maar het succes ervan hangt wel af van de vormgeving. Vele normeringen gaan ervan
uit dat bijvoorbeeld adviesbureaus geen eigen verantwoordelijkheid of willen dragen, maar
voortdurend in de gaten moeten worden gehouden. Normen zijn daardoor soms
onvoldoende geformuleerd in het verlengde van de doelstelling en te vaak opgezet als af te
vinken lijstjes (preventief toezicht). Immers wordt in de kunstgrassector geprobeerd te
voorkomen dat deze onnodige drempels ontstaan door steeds meer prestatie-eisen in de
norm op te nemen (over wat een product moet kunnen) in plaats van tussentijdse keuringen
of bijvoorbeeld over het gebruikte materiaal. Al bewijst de Nederlandse praktijk, dat dit
systeem kan werken. Inmiddels zijn talloze initiatieven van bedrijven en maatschappelijke
organisaties erop gericht te komen tot een „Economie Light‟. Zo staat bijvoorbeeld in een
norm voor vensterglas hoeveel wind een ruit moet kunnen weerstaan, maar niet wat de
samenstelling of dikte van de ruit moet zijn. Het is dan aan de fabrikant om te bepalen hoe hij
de juiste sterkte bereikt.
Dit repressieve toezicht gaat dus gepaard met een grotere handelingsvrijheid voor
ondernemers, maar ook met de plicht tot het afleggen van verantwoording voor al datgene
waar verantwoordelijkheid voor wordt genomen. Tegen overtreders moet streng worden
opgetreden.
In dit hoofdstuk gaat het om de sport gebondene sporttechnische normen, die door prestatieeisen beschreven worden. Om een gefundeerde uitspraak over de ontwikkelingsspeelruimte
voor multifunctionele kunstgrasvelden op wedstrijdniveau te verwezenlijken is een analyse
en confrontatie onmisbaar. Deze sport functionele normen beschrijven een kunstgrasveld:
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Wisselwerking tussen sporter en ondergrond beschreven in:


Bepaling van de schokabsorbtie

(NEN – EN 14808)



Bepaling van de energierestitutie

(NEN – EN 14808)



Bepaling van de verticale vervorming

(NEN – EN 14809)



Bepaling van de stroefheid

(NEN – EN 14837)



Bepaling van de rotatie – wrijving

(NEN – EN 15301)

Wisselwerking tussen bal en ondergrond beschreven in:


Bepaling van de balstuit onder hoek

(NEN – EN 13865)



Bepaling van de balstuit verticaal

(NEN – EN 12235)



Bepaling van de balrol

(NEN – EN 12234)

Betredingssimulatie van kunstgras (NEN – EN 15306)
Een sportveld heeft het zwaar te verduren. Elke wedstrijd
weer van die ellendige noppen en slidings. Alvorens de
grasmat naar het stadion te brengen, kan men de mat in
het lab testen met de betredingssimulator (afb. 12).
Verscheidene fabrikanten van kunstgras en andere
sportvloerondergronden
gebruiken
deze
betredingssimulator, die voldoet aan de voorschriften
van de Europese Commissie voor Normalisatie. Het
instrument onderzoekt de mat aan slijtvastheid en
schokabsorberend vermogen. Dit gebeurt met een
rollenwagen, uitgerust met voetbalnoppen, spikes of een AFB. 12
ander profiel. Deze rollenwagen is aangesloten aan een BETREDINGSSIMULATOR
klein motortje en een ketting en beweegt heen en weer
over een toegevoegd stuk sportvloermateriaal en bootst zo de druk die een sporter uitoefent
na. De rollen kunnen meedraaien, maar ze kunnen ook vastgezet worden. Als het wagentje
dan over de ondergrond schuift, simuleert men in zekere mate een sliding van een sporter,
een beweging die de sportvloer versneld doen aftakelen. Door bijvoorbeeld kunstgras te
onderwerpen aan een intensieve test met de betredingssimulator, kan men in een relatief
korte tijd waarnemen wat de impact is van langdurig sporten op deze ondergrond. Men kan
controleren in welke mate de ondergrond slijt. Het apparaat is voorzien van een teller die
registreert hoeveel heen en weer gaande bewegingen de machine maakt.
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4.3

ANALYSE EN CONFRONTATIE

Schokabsorbtie en energierestitutie (NEN – EN 14808)
De schokabsorbtie en energierestitutie worden tegelijkertijd
met hetzelfde meetinstrument (afb. 13) bepaald. Het
apparaat bestaat uit een meet kop met drie sensoren die de
stabiliteit, het schokabsorberend vermogen en de
energierestitutie van de vloer meten. De meet kop kan
gecoördineerd naar beneden vallen, namelijk door een
magneet tijdelijk uit te zetten. Meestal valt direct na aanleg
van een kunstgrasveld het vermogen binnen de norm, maar
gaat in loop van de tijd door verdichting en plat liggende
vezels omlaag. Het schokabsorberend vermogen is voor alle
sporten bepaald, de energierestitutie allen voor FIFA * en
FIFA ** niet.

AFB. 13 BEPALING VAN DE
SCHOKABSORPTIE

Schokabsorptie is de hoeveelheid energie, die de ondergrond absorbeert. Dus de kracht
die op de sportvloer wordt uitgeoefend voor een bepaald percentage door de sportvloer
wordt opgenomen. Bewegingen zoals lopen, versnellen en het stuiteren van de bal, ´low
impact` genoemd, worden sterk door de geabsorbeerde energie van de ondergrond
beïnvloed. Daarnaast veroorzaakt regelmatig op een ondergrond met lage schokabsorbtie te
spelen later eerder lichamelijke problemen, als op een zacht kunstgrasveld. Vooral atleten
met een hogere leeftijd klagen over problemen met gewrichten en rug. 80% van de
Nederlanders heeft ooit last van lage rugklachten. Maar ook blessures op korte termijn
worden door een zachte ondergrond voorkomen. Eronder vallen vooral bewegingen welke
als ´high impact` gedefinieerd worden, zoals vallen en springen. Door een goede
schokabsorberend vermogen wordt de kans op blessures aanmerkelijk verkleind.
De normverschillen tussen de sporten wordt doormiddel van een lijndiagram in kaart
gebracht. De gegevens zijn afkomstig van de normbladen van ISA-Sport. Belangrijke criteria
voor de tegenoverstelling zijn ten eerste de minimale en maximale vereiste percentage en
ten tweede de normbandbreedte van iedere sport.

Schokabsorbtie
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min. schokabsorbtie
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multi. schokabsorbtie

Energierestitutie is de veerkracht/elasticiteit van het veld. Hoe hoger de veerkracht, hoe
hoger de energierestitutie en hoe lager de veerkracht hoe lager de energierestitutie. Een
middenweg tussen beiden extremen is belangrijk om een optimaal bespeelbaarheid en
zekerheid te garanderen. De energierestitutie van een kunstgrasveld beïnvloedt het
prestatievermogen van de sporter. Des te zachter de ondergrond des te groter is het
energieverlies. Theoretisch gezien is het dus voordelig op harde ondergrond te lopen,
versnellen maar ook het stuiteren van de bal is beter. Vooral bij de derde generatie
kunstgrasvoetbalvelden is door de ingestrooid rubber een hoge energierestitutie te
verwachten.
De normverschillen tussen de sporten wordt doormiddel van een lijndiagram in kaart
gebracht. De gegevens zijn afkomstig van de normbladen van ISA-Sport. Belangrijke criteria
voor de tegenoverstelling zijn ten eerste de minimale en maximale vereiste percentage en
ten tweede de normbandbreedte van iedere sport.
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Schokabsorbtie en energierestitutie – multifunctionele kunstgrasvelden
Al vallen twee groepen sporten op met soortgelijke sporttechnische eisen. Kunstgrasmatten
voor voetbal en rugby kunnen door een hoge minimale schokabsorberend vermogen
beschreven worden met een geringe normbandbreedte van 55 % - 80 %.
De sporten Honk-Softbal, Hockey en Korfbal vereisen met 35 – 75 % een lagere
schokabsorbtie net als handbal en tennis.
Maar de mate van schokabsorbtie is niet de enige verschil. Door de schokabsorbtie wordt
namelijk alleen de mate van demping bepaald, niet de reactietijd van de ondergrond. Zoals al
benoemt moet tussen ´low impact` en ´high impact` onderscheden worden. Het gevaarlijke
van vooral ´low impact bewegingen` zijn blessures die langzaam ontstaan en daardoor
minder duidelijk te herkennen zijn (rugklachten). In de biomechanische wetenschap wordt dit
slijtage door herhalend microtrauma genoemd. Het menselijk lichaam heeft een aantal
milliseconden nodig om te reageren op een impact. In die tijd sturen zenuwen een signaal
naar de hersenen die dit omzetten in een instructie naar de spieren om de impact te
verwerken. In die tijd zijn gewrichten onbeschermd en kan de impact - hoe klein ook - schade
veroorzaken. Veel van dit soort kleine beschadigingen leiden uiteindelijk tot slijtage. Slijtage
betekent veelal het einde van een sportcarrière op hoog niveau en helaas ook in bijna alle
gevallen lichamelijke problemen in het dagelijks leven. Het mag duidelijk zijn dat een vloer
dus niet alleen voldoende demping moet hebben, maar vooral ook een zeer snel
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reactievermogen op dynamische belasting. Om een goede indruk te krijgen kan naar de
actuele vloerconstructie gekeken worden:


Puntelastische schokabsorbtie (vervorming) met een hoge energierestitutie

Voetbal en rugby met dynamische belastingen.
Het contact tussen sporter en ondergrond door
kenmerkende bewegingen zoals vallen, springen
en takelen (high impact) is zeer intensief. Deze
bewegingen moeten veilig uitgevoerd kunnen
worden, wat een hoge dempend vermogen van
de ondergrond vereist.
AFB. 14 PUNTELASTICITEIT
Daarnaast zorgt hoge schokabsorptie voor een
realistisch “natuurgras gevoel” voor de sporter. Nog steeds prefereren voetbal en rugby
natuurgras met een schokabsorbtie van vaak 80 %.
De rubber (§ 3.6) zorgt voor een puntelasticiteit met een vervorming, die dicht aan de
belasting vlakte aangepast is (afb. 14). De ondergrond reageert daardoor snel en gevoelig
op relatief gezien kleine belastingen. Vooral bij sporten met puntbelasting (bijvoorbeeld met
de elle boog of knie) komt deze elasticiteit de beschermingsfunctie tegen. Het nadeel is
echter een hoge energierestitutie. Daardoor wordt deze ondergrond ongeschikt voor sporten
zoals handbal, korfbal, hockey en tennis. Naast het feit dat het vermoeiend is om over rubber
ingestrooide ondergronden te lopen/sprinten is de balrol en balstuit te slecht.


Vlakelastische vloer met een geringere energierestitutie

Uiteraard is schokabsorbtie voor de sporten
handbal, tennis, hockey en korfbal
belangrijk om blessures te voorkomen. Het
probleem is echter dat door puntelastische
eigenschappen van de ondergrond de balstuit
door hoge energierestitutie negatief beïnvloed
wordt en technische snelle bewegingen niet AFB. 15 VLAKELASTICITEIT
mogelijk zijn. Daarom worden zand ingestrooid
kunstgrasvelden met minder gevoelige vlakelastische eigenschappen (afb. 15) aangelegd.
Een belangrijke eigenschap van deze vloer is het werend vermogen. Bij belasting weert de
vloer comfortabel door. En omdat blokkerende puntelasticiteit ontbreekt, worden spieren en
gewrichten minimaal belast waardoor distorsies verminderd worden. Bovendien hebben
vlakelastische ondergronden veel betere balroleigenschappen.

4.3.1

Verticale vervorming (NEN – EN 14809)

Verticale vervorming beschrijft de relatie tussen een belasting
en de daardoor optredende vervorming. De testprocedure is
vergelijkbaar met de bepaling van de energierestitutie en
schokabsorbtie. Bij een bepaalde maat aan schokabsorbtie
moet de sportvloer aan een minimale (vlak elastische
kunstgrasveld) en maximale (punt elastische kunstgrasveld)
vervorming voldoen. Dit beeld verandert nauwelijks gedurende
het seizoen.

AFB. 16 BEPALING VAN DE
VERTICALE VERVORMING
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Met behulp van een lijndiagram wordt de van zeven verschillende sportbonden vereiste
verticale vervorming tegenovergesteld. De gegevens zijn afkomstig van de normbladen van
ISA-Sport. Criteria voor de tegenoverstelling zijn ten eerste het minimale vereiste en
maximale toegelaten vervorming en ten tweede de normbandbreedte van iedere sport.
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Verticale vervorming – multifunctionele kunstgrasvelden
De verticale vervorming staat in direct verband met de schokabsorbtie en energierestitutie.
Een vloer die hard aanvoelt wordt als onprettig ervaren. Echter moeten sporter een
aangenaam gevoel hebben als ze over het kunstgrasveld lopen. De minimale en maximale
vervorming is dus genormeerd. Je kunt stellen dat zachte vloeren met een hoge
schokabsorberend vermogen sterker vervormen vooral bij dynamische belastingen, zoals
vallen en springen. Rubber ingestrooide kunstgrasvelden (voetbal en rugby) dienen dus een
zekere beperking te hebben om het gevoel van wegzakken en het blokkeren van de voeten
bij draaiende bewegingen te voorkomen. Bij vlak elastische constructies moet minimale
verticale vervorming bereikt worden om een vloer niet als te hard te ervaren en trilling te
voorkomen. Evenzeer is de verticale vervorming ook voor de wisselwerking tussen bal en
ondergrond belangrijk.
4.3.2

Bepaling van de stroefheid

De stroefheid tussen de speler en het veld is een
belangrijke factor bij de bepaling van de eigenschappen
van een veld. Als de weerstand van het veld te groot is,
kan dat vervelende blessures opleveren voor de spelers.
Als de weerstand te laag is, heeft dit gevolgen voor de grip
waardoor de sporter uitglijdt. Om deze redenen heeft onder
andere de FIFA besloten om een norm op te stellen voor
de weerstand van kunstgrasvelden. Een testvoet (afb. 17) AFB.17 BEPALING VAN DE
met noppen wordt met 46 kg aan gewichten vanaf een STROEFHEID
bepaalde hoogte losgelaten. Daarna wordt met een
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momentsleutel de torsie bepaald. Tussen de tests door hoeft de testvoet niet telkens
opnieuw af- en opgebouwd te worden.
In het lijndiagram wordt de stroefheid tegenovergesteld en met een gemiddelde vergeleken.
De gegevens zijn afkomstig van de normbladen van ISA-Sport.
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Stroefheid – multifunctionele kunstgrasvelden
Stroefheid of rotatiewrijving bepaald de grip van een veld. Bij alle sporten zijn bewegingen
zoals keren en springen belangrijk. Maar ook wanneer de voetballer bij een draaischot vanuit
„stand‟ komt, komen grote krachten vrij op knieën en enkels. Tegelijkertijd moet de speler wel
voldoende grip hebben om uitglijden te voorkomen. De stroefheid moet dus goed zijn, anders
grote kans op blessures Maar door vele draai- en sprongbewegingen komen groten krachten
vrij op knieën en enkel. Dan draait de speler over de bal van de voet en mag er geen
belemmering van de noppen in het kunstgrasveld zijn. Goede balans is voor alle sporten van
hetzelfde betekening. Het is moeilijk in te schatten in hoeverre deze norm de ontwikkeling
van combinatievelden beïnvloed. Pas op basis van interviews met de sportbonden en sporter
kan een uiteindelijke uitsprak gedaan worden.

4.3.3 Rotatie - wrijving (NEN – EN 15301 – 1)
Hoe wordt de Rotatie – wrijving onder hoek
bepaald en welke sportfunctionaliteit heeft
deze norm?
Wrijving of friction is de remming van een beweging.
Het wordt een onderscheid gemaakt tussen externe
wrijving die ontstaat tussen de aan elkaar grenzende
buitenkanten van vaste stoffen, en de inwendige
wrijving tijdens vervorming van de vaste stoffen.
Externe wrijving is ook bekend als solid-state wrijving,
AFB. 18 STROEFHEID VERTRAGING
omdat het zich voordoet tussen de contactoppervlakken
van de apparatuur in contact met vaste stoffen. Het is
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onderverdeeld in statische wrijving, wrijving en rollende
wrijving. Bij kunstgras is dus sprake van rollende
wrijving. De rolweerstand (ook wel rollende wrijving) is
de stevigheid van een lichaam. De velden moeten zich
kenmerken door een goede vlakheid conform de
normen. Deze vlakheid blijft gedurende het
speelseizoen gehandhaafd. - De velden zijn technisch
uniform. Dit wordt door de spelers beaamd en
gewaardeerd. Een test voet met een schoen bezaaid
profiel, een semi-cicular beweging uitvoeren. Het wordt
de schuif van de voet over de oppervlakte en de piek
vertraging als gevolg van de interaction tussen de
noppen en de schone oppervlakte geregistreerd. Het
apparaat wordt op een harde ondergrond geplaatst en AFB. 19 STROEFHEID
VERPLAATSING
met stelschroeven horizontaal uitgericht. De slingerarm
kan nu vrij bewegen en raakt precies de oppervlakte, zonder verticale kracht.
Wisselwerking tussen bal en ondergrond
Per sport en dus per balsoort zijn er normen, die niet te vergelijken zijn. Vanuit het oogpunt
van de sport/bond is daar ook geen reden voor. Immers het spel van tennis, hockey of
voetbal is wezenlijk anders en vraagt om andere normering.
4.3.4

Verticaal stuitergedrag van ballen (NEN – EN 12235)

Hoe wordt de verticale balstuit bepaald?
Met de verticale balstuit tester (afb. 20) wordt het
balstuit vermogen van de ondergrond gemeten. Een
bal (afhankelijk van de sport) wordt vanaf een
bepaalde hoogte vallen gelaten waarna hij weer
opstuitert. Met hulp van een gevoelige richtmicrofoon
wordt de eerste en tweede stuit geregistreerd.
Vervolgens word de hoogte van de stuit middels de
geregistreerde tijd tussen de twee stuiten berekend.
De formule wordt door de betreffende sportbond
zoals de FIFA voorgeschreven.
Welke sportfunctionaliteit heeft deze norm?

AFB. 20 BEPALING VAN DE
VERTICALE BALSTUIT

Voor de meesten sporten in dit onderzoek is het
stuiteren van de bal van groot belang, of het nu
loodrecht op het veld is op onder een hoek
bijvoorbeeld voor een pass. Net als bij natuurgras is
de balstuit afhankelijk van de hardheid van de
ondergrond. Rubber ingestrooid kunstgrasvelden
hebben een ander stuitvermogen als zand
ingestrooide velden met een minder gevoelige
ondergrond. Maar integendeel tot natuurgras is de
balstuit op kunstgras wel voorspelbaar. Harde
ondergronden
zoals
asfalt
zonder
verticale
vervorming en energierestitutie hebben dus een
stuitvermogen van 100 % (afb. 21). Over hoe meer AFB. 21
elasticiteit een kunstgrasveld beschikt de meer daalt
het stuitvermogen van de ondergrond. In principe moet ervan uitgegaan worden dat
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puntelastische velden over een duidelijk slechtere balstuitvermogen (en balrol) beschikken
als vlak elastische velden. Uiteraard is dit een vereenvoudigde stelling omdat binnen dit
onderzoek niet met de grote variatie aan velden met eigenen specifieke eigenschappen
rekening gehouden kan worden. Daarnaast spelen de baleigenschappen een belangrijke rol.
Des te kleiner de bal des te duidelijker wordt de invloed van de ondergrond. Door de grotere
oppervlakte en de zachtheid van de bal zijn korfballen en voetballen minder gevoelig.
Immers willen korfbalspeler een plastisch ondergrond waarop met maximaal plezier
gespeeld kan worden. Hetzelfde geldt vooral voor de sporten handbal en tennis. Bij deze
sporten is de kleine bal gevoeliger voor de eigenschappen van de ondergrond. Doordat
beiden sporten een balstuit vermogen van minimaal 90 % bij handbal en 80 % bij tennis
vereisen is een harde ondergrond onvermijdelijk. Bij korfbal is met 40 % en maximaal 100 %
de bandbreedte hoger. Bij voetbal is een gelijkmatig, niet te hoge natuurlijke balstuit van 30
% - 50 % belangrijk. Dit wordt bereikt door een hoge schokabsorptie en energierestitutie van
de ondergrond maar een maximaal toelaatbare verticale vervorming. Bij hockey is geen
balstuit gewenst. De norm is gedefinieerd met 0 % - 20 %.

4.3.5 Rolgedrag van ballen (NEN – EN 12234)
Hoe wordt de balrol bepaald?
Omdat de balrol (balsnelheid) op kunstgras goed
te voorspellen is, heeft FIFA een norm vastgelegd.
Een bal rolde langs een helling van 1 m hoogte en
45 graad over het oppervlak totdat hij tot rust komt
(afb. 22). De afstand die de bal heeft afgelegd
over het oppervlak wordt geregistreerd. Uitslag
gevend is de hoogte en dichte van de vezels, de
vlakheid en de vochtigheid. Bij de oplevering van
een nieuw kunstgrasveld wordt de norm meestal
wel gehaald. Echter, door langdurige bespeling
kunnen kunstgrasvezels plat gaan liggen,
waardoor de balrol na verloop van tijd in gedrang
kan komen. Het balrol vermogen (de balsnelheid)
is ten opzichte van natuurgras bij aanvang iets
lager maar neemt vrij snel toe. Aan het einde van
het seizoen is de balsnelheid hoog. De norm is
een goed indicator, om de vergelijking te maken
met de eigenschappen van een traditioneel
kunstgrasveld. Het testresultaat beschrijft een
minimale en maximale balrol afstand.

AFB. 22 BEPALING VAN DE
BALROL

Welke sportfunctionaliteit heeft deze norm?
De balrol is voor hockey en voetbal van belang. Echter lopen de norm sterk uiteen. De
hockeysport wil een snelle ondergrond met een goed balrol en de voetballers een
ondergrond die op traditioneel natuurgras lijkt. Een voetbal op een hockeykunstgrasveld stuit
te hoog en stopt niet met rollen. Het blijkt echter niet mogelijk deze twee sporten op een
sportvloer samen te leggen, uitgaand van wedstrijdniveau.
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4.3.6 Stuitgedrag onder hoek van een bal (NEN – EN 13865)
Hoe wordt de balstuit onder hoek bepaald en welke
sportfunctionaliteit heeft deze norm?
Deze norm is ontwikkeld door de FIFA en vindt inmiddels
ook binnen de tennissport aanwending. Met een bal stuit
tester (afb. 23) wordt de karakteristieken van een veld
bepaald. De draagbare en pneumatische balprojector
vuurt de bal met precies 50 km/h af onder de vereiste hoek
van 15 graden. De bal wordt zonder spin afgevuurd met
een zeer nauwkeurige snelheid. Een radarpistool meet de
horizontale snelheid voor en na de balstuit. Op deze
manier kan de verticale balstuit bepaald worden. Dit
percentage moet onder natte en droge condities
AFB. 23 BEPALING VAN DE
verkregen worden. Er zijn verschillende versies BALSTUIT
beschikbaar waaronder voor voetbal en tennis.

4.4

SAMENVATTING

De schokabsorbtie, energierestitutie, verticale vervorming en stroefheid werden voor bijna
alle sporten bepaald en bestemmen de interactie tussen sporter en ondergrond zowel als
tussen bal en ondergrond. Het is niet mogelijk maar een norm te veranderen zonder te
overige normen te beïnvloeden:
De confrontatie van de normen heeft volgende twee groepen sporten naar voren gebracht:


Hoge schokabsorberend vermogen en energierestitutie (voetbal, rugby)



Lage schokabsorbtie met geringe energierestitutie (hockey, handbal, korfbal)

Honk – softbal en tennis kunnen alleen op basis van de normen niet eenduidig toegewezen
worden.
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5

DE CONSUMENT ALS EINDAFNEMER
5.1

INLEIDING

Zoals al in de SWOT-analyse naar boven gebracht heeft een multifunctioneel kunstgrasveld
voordelen en ontwikkeling kansen. Echter impliceren de geanalyseerde sporttechnische
normen en stijgende claims van sporters bedreigingen voor een veelbelovend ontwikkeling.
Het blijken dus bepaalde combinaties mogelijk te zijn, echter geven de triviale normen
nauwelijks de complexen bewegingsrealiteit van de sporter weer.
Binnen dit hoofdstuk wordt het directe verband met de sporter geleegd. Doormiddel van
interviews werd geprobeerd hun positionering tegenover kunstgras te achterhalen. Het werd
bewust ervoor gekozen de interviews met de sportbonden te houden omdat er de mening
van velen sporters gebonden wordt. Dit is belangrijk om duidelijk en meetbare onderscheid
te hebben tussen de sporten. Iedere sport wordt door beantwoording van dezelfde drie
deelvragen gekarakteriseerd.

1. Welke populariteit geniet deze sport binnen Nederland?
Deze vraag was niet aan de sportbonden gesteld.
Opvallend was dat minder populaire sporten meer bereidheid voor concessie toonden
dan populaire sporten zoals voetbal of hockey. Het doel is de sport op hun concessie
gereedschap in te schatten. Belangrijke vooraf informatie, als het gespreken om
combinatievelden concreet worden.

2. Bij welke sporttechnische kunstgrasnormen kunnen concessies worden gedaan en
bij welke niet?
Deze vraag was direct aan de sportbonden gericht. Multifunctionele kunstgrasvelden
vereisen concessies. Waar de desbetreffende sportbonden mogelijkheid voor concessies
zien wordt geprobeerd met deze vraag achter te halen.

3. Aan welke sport valt het meest te denken wanneer men zoekt naar een combinatie
met andere sporten?
Deze vraag was direct aan de sportbonden gericht. In feite is het onmogelijk alle sporten
op een kunstgrasveld toe te passen, uitgaande van het wedstrijdniveau. Het doel van
deze vraag is de mening van de sportbonden over sporten met verwante sporttechnische
eigenschappen in kaar te brengen.

Volgende sportbonden werden met vragen benaderd:
1. Handbalbond

(NHV)

2. Honk – softbalbond

(KNBSB)

3. Voetbalbond

(KNVB)

4. American Voetbal / Rugbybonden

(NRB)

5. Korfbalbond

(KNKV)

6. Hockeybond

(KNHB)

7. Tennisbond

(KNLTB)
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5.2

KUNSTGRAS EN HANDBAL

1. Welke populariteit geniet deze sport binnen
Nederland?
Handbal is een balsport die zijn oorsprong heeft in
Denemarken. Daar werd in 1904 de eerste
handbalfederatie gesticht. In Nederland is de NHV
de overkoepelende organisatie voor
handbalverenigingen. Er zijn ongeveer 480
verenigingen de NHV aangesloten, al deze
verenigingen hebben samen ruim 60.000 leden
hebben.
AFB. 24 HANDBAL

2. Bij welke sporttechnische kunstgrasnormen kunnen concessies worden gemaakt en
bij welke niet?
De houding van de NHV tegenover kunstgras is positief. Het kan constateert worden dat de
asfaltvelden van het verleden uit de garantie zijn geraakt door de grote risico‟s van blessures
en grote belasting van gewrichten, pezen en spieren. Het NHV onderstreept deze
ontwikkelingen en verwacht op de korte termijn kunstgras als de standaard veldbekleding
van de huidige tijd. Kunstgras is “vriendelijker” voor de jeugdige spelers en scoort beter wat
betreft veiligheid en blessure gevoeligheid. Echter is het belangrijk dat de
speeleigenschappen van kunstgras voldoen aan de eigenschappen van handbal. Negatieve
ervaringen zijn bij verenigingen, die niet-goedgekeurde velden hebben (blessuregevaar,
spelen met aangepast schoeisel, verantwoordelijkheid bij verenigingsbestuur). Het NHV zal
hierop, landelijk gezien, geen wedstrijden op kunnen vaststellen. Het is daarom volgens de
NHV niet mogelijk concessies te doen. Dit levert immers te veel risico‟s op. Tegenwoordig
heeft de NHV de normering en keuring van kunstgras - handbalvelden zoals alle
sportbonden in Nederland volledig uitbesteed aan ISA Sport. Bij niet-goedgekeurde velden
ligt de verantwoordelijkheid bij de vereniging zelf.

3. Aan welke sport valt het meest te denken wanneer men zoekt naar een combinatie met
andere sporten?
Combinatievelden zijn alleen mogelijk, zolang ze voldoen aan de ISA-Normen voor handbal
(o.a. stuitrestitutie en stroefheid van de ondergrond).
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5.3

KUNSTGRAS EN HONK - SOFTBAL

1. Welke populariteit geniet deze sporten binnen Nederland?
Honkbal is in het begin van 20e eeuw komen
overwaaien uit Amerika, waar de sport enorm
populair is. In 1912 werd de voorganger van de
Koninklijke Nederlandse Baseball en Softbal Bond
opgericht. Toen vertegenwoordigde de bond
slechts 4 verenigingen. Inmiddels zijn er in heel
Nederland ongeveer 180 honkbalverenigingen.
Nederland behoort bij het honkballen tot de
Europese top maar is alsnog veel minder populair
als bijvoorbeeld handbal. Softbal is een
makkelijkere vorm van honkbal. De bal is iets
groter, de afstand waarover gegooid moet worden AFB. 25 HONKBAL
iets korter en het aangooien mag alleen
onderhands. Er is een aantal verenigingen waar gesoftbald kan worden. Het aantal
honkbalteams is gedaald, van rond de 60 in de jaren tachtig tot rond 25 in 2008. Op dit
moment lijkt zich het aantal softbalteams gestabiliseerd te hebben. De huidige situatie met
zowel combinaties honk/softbal alsook met andere takken van sport, is niet ideaal, zeker niet
de combinatie met andere takken van sport.

2. Bij welke sporttechnische eigenschappen kunnen concessies worden gemaakt en bij
welke niet?
Bij deze sport liggen de speltechnische eigenschappen het zwaarst bij de meest bespeelbare
plaatsen. Dat is in het binnenveld, zowel bij honkbal als bij softbal. Omdat deze sport een
zomersport is, is de temperatuur boven het speelveld van belang. Daarom is voorgeschreven
dat de infill licht van kleur dient te zijn. Onderzoek van het KNBSB heeft aangetoond dat
er gezondheidsrisico's zijn bij sporten met hoge temperaturen. Een ander probleem wat zich
voordoet bij het gebruik van kunstgras is dat de weerstand krachten bij de voeten die
optreden bij de gebruikelijke bewegingen tijdens het spel onverantwoordelijk groter zijn in
vergelijking met natuurgras. Testen hebben uitgewezen dat deze krachten tot blessures
leiden. Reden ervoor is het gebruik van schoeisel met stalen spikes. Daarom is vastgesteld
dat het binnenveld voor een groot deel van halfverharding moet worden voorzien. Dit heeft
tot gevolg dat er versmering is van het kunstgras mat in de halfverharding omgekeerd.
Met betrekking tot het binnenveld kunnen geen concessies worden gedaan. Ook de
warningtrack dient bij honkbal en softbal zowel gevoelsmatig als visueel een onderscheid te
hebben als je er op loopt. Een veel gehoorde klacht bij het spelen op kunstgras is dat
de geslagen bal op het kunstgras niet tot stilstand komt, maar blijft rollen. Als je dat als
tegenstander
bij
een
uitwedstrijd
meemaakt
is dat
een
groot
nadeel.

3. Aan welke sport valt het meest te denken wanneer men zoekt naar een combinatie met
andere sporten?
Zoals genoemd is tot nu toe voetbal de meest gekozen sport voor een combinatieveld.
Korfbal zou een optie zijn mits het kunstgras overeenkomt met de eisen. De KNBSB heeft
gekozen voor de variant voetbalkunstgras maar dan met het juiste infill materiaal. Ander
kunstgras opties zijn volgens de KNBSB bespreekbaar, maar er zal dan eerst getest moeten
worden. Uiteindelijk versterkt de klacht over het balrolvermogen van het kunstgrasveld de
actuele indeling.

32

5.4

KUNSTGRAS EN VOETBAL

1. Welke populariteit geniet deze sporten binnen
Nederland?
Voetbal is een wereldwijd populaire balsport en met
afstand de populairste in dit onderzoek. Aandacht
wordt hier vooral aan voetbal besteedt, omdat deze
sport de grootste doelgroep vormt en hierbij nog
steeds grote ontwikkeling plaats vindt. Begin van dit
jaar (2010) heeft in Nederland een belangrijke
verandering in de kunstgrassegment van
voetbalvelden plaats gevonden. De velden dienen te
AFB. 26 VOETBAL
voldoen aan de internationale FIFA normen. Het nationale
certificaat bepaald in toekomst nog maar de onderbouwing, omdat de FIFA puur naar de
sporttechnische eigenschappen kijkt. ISA Sport is nog steeds voor de keuring
verantwoordelijk maar op basis van de normen die door FIFA en UEFA ontwikkeld worden
zijn.

2. Welke mening heeft de desbetreffende sportbond van kunstgras?
Uit een het ter inzage liggend onderzoek van de KNVB “zo groen als kunstgras” zijn een
aantal conclusies en aanbevelingen getrokken. Dit onderzoek werd ondersteund door het
ministerie van Volksgezondheid, de Nationale Normcommissie Kunstgras, KNVB, lokale
overheid, bedrijfsleven en ISA Sport. De volgende conclusies zijn getrokken:










de meerderheid van de voetballers beoordeelt het kunstgras positief
natuurgras krijgt de sterke voorkeur als het gaat om het spelen van wedstrijden. Voor
het afwerken van de trainingen is er een sterke voorkeur van kunstgras
vlakheid, beloopbaarheid, uniformiteit en bespeelbaarheid worden positief
beoordeeld,
stroefheid en grip worden dan ook positief beoordeeld. Uitzondering hierop vormt de
sliding/tackle.
het balcontact wordt als goed gekwalificeerd.
De beweging van de bal wordt in het algemeen normaal beoordeeld. De balsnelheid
vinden de spelers echter te hoog.
Het technische beeld komt in grote mate overeen met de beleving van de spelers. In
het eerste seizoen zijn de waarden licht teruggelopen (zoals de normen
schokabsorptie en energierestitutie). Er zijn daarom over de kwaliteit en de
eigenschappen op termijn nog niet met zekerheid uitspraken te doen.
De Nederlandse normen waren in vergelijking met de UEFA-normen in het algemeen
ruim. Op enkele punten – schokabsorptie, energierestitutie en balrolvermogen –
bevonden de eigenschappen van het nieuwe kunstgras zich desondanks aan de
ondergrens resp. bovengrens van de huidige Nederlandse (FIFA) normering

3. Aan welke sport valt het meest te denken wanneer men zoekt naar een combinatie met
andere sporten?
Combinatievelden zijn alleen mogelijk, zolang ze voldoen aan de door FIFA ontwikkelde
normen.

33

5.5

KUNSTGRAS EN AMERICAN VOETBAL / RUGBY

Rugby is een familie van sporten, welke samen met
voetbal in Engeland (of Duitsland) ontstonden is. Uit
rugby heeft zich later American Voetbal ontwikkeld. Bij
beide sporten is het de bedoeling om met een
ovaalvormige bal punten te scoren door over de
achterlijn van de tegenstander te lopen. Spelers mogen
met behulp van tackles proberen dit te voorkomen.
Door dit fysieke contact is rugby een zware sporten. Bij
american football dragen spelers nog bescherming,
maar bij rugby is dit nauwelijks het geval. Rugby is
daarom de sport in dit onderzoek welke de hoogste
schokabsorptie en verticale vervorming vereist om
ernstige blessures te voorkomen.

AFB. 27 AMERICAN VOETBAL

Bij welke sporttechnische eigenschappen kunnen concessies worden gemaakt en bij welke
niet?
Speler worden gestopt door te val brengen wat tot intensief contact tussen huid en kunstgras
leidt. De meest belangrijke eigenschappen volgens NRB is dus dat er op getackeld en
gevallen kan worden. Hiervoor kunnen dus geen concessies gedaan worden, omdat het
anders spelen onverantwoord is. Daarnaast komen klachten van spelers dat ze blijven
hangen met de noppen in het speelveld. Dat komt omdat de noppen langer zijn in vergelijk
met voetbal. In Nederland is op dit moment een kunstgrasveld aanwezig en wel in
Maastricht. Ondanks dat de NRB zelf niet veel ervaring met dit type veld heeft is het
afgelopen seizoen een aantal keer erg handig geweest. Omdat op dit gras (buiten extreme
sneeuwval) altijd gespeeld kan worden en Nederland een strenge winter heeft gehad hebben
we drie belangrijke oefenwedstrijden (Nederlandse heren tegen Hong Kong, Nederland O18
tegen Zweden en een maand laten de Nederlandse dames ook tegen Zweden) toch kunnen
spelen. Rugby is bij uitstek een contactsport. Hoewel opzettelijk toegebrachte kwetsuren op
een rugbyveld zeer zelden worden waargenomen (sportiviteit staat hoog in het vaandel)
brengt de aard van het spel met zich mee, dat regelmatig contacttrauma's zullen
plaatsvinden. Als de gevolgen daarbij beperkt blijven tot een blauwe plek of een lichte
verwonding spreken de rugbyers zelf niet van een blessure. Voor hen geldt deze benaming
alleen als zodanig indien zij gedwongen zijn het veld te verlaten tijdens een wedstrijd of een
wedstrijd moeten missen.

Aan welke sport valt het meest te denken wanneer men zoekt naar een combinatie met andere
sporten?
Op dit moment is er geen vastgesteld beleid bij de NRB. Verenigingen mogen
kunstgrasvelden aanleggen wanneer deze in lijn zijn met de gestelde eisen van de IRB
(internationaal Rugby Board).
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5.6

KUNSTGRAS EN KORFBAL

Korfbal bestaat sinds 1902 en is bedacht door een
Amsterdamse leraar. De sport is vooral (alleen) in
Nederland en België populair. Korfbal doet erg denken aan
basketbal: 2 teams moeten proberen punten te scoren door
een bal zo vaak mogelijk door de korf van het andere team
te gooien. Korfbal is één van de weinige sporten die
gemengd gespeeld wordt: mannen en vrouwen zitten bij
elkaar in één team. Vroeger werd korfbal alleen buiten
beoefend (veldkorfbal), maar sinds het begin van de
zestiger jaren wordt gedurende de wintermaanden ook
zaalkorfbal gespeeld. De wedstrijdkorfballer kent een vrij
lang seizoen, dat zich afspeelt tussen augustus en juni van
het volgende jaar. Zoals als boven al gezegd is het seizoen
bij korfbal zeer lang. Dus wordt op twee verschillenden
ondergronden gespeld. Buiten in de zomer en in de winter
binnen. Een precies in deze overgangsmaanden rond de AFB. 28 KORFBAL
november
en
rond
de
april
doen
zich
aanpassingsproblemen voor, door juist de verandering van het speeloppervlak. De harde
ondergrond (buiten) liggen vaak dezen blessuren tot grondslag. Voorkomen kan men deze
blessures zoals hiel- en peesblessures door juiste schoen of een ondergrond met een
schokabsorberend vermogen.

Bij welke sporttechnische eigenschappen kunnen concessies worden gemaakt en bij welke
niet?
Na hockey en voetbal heeft ook het korfbal de voordelen van het spelen op kunstgrasvelden
ontdekt. Logisch, want korfbal is een sport die het vooral moet hebben van, behalve
loopvermogen, een grote dosis techniek. Die komt op kunstgras beter tot uiting dan op
natuurgras. Een goede schokabsorptie, een perfecte balstuit en een volkomen egale
ondergrond zijn hier natuurlijk debet aan. Voeg daaraan toe alle andere voordelen die
kunstgras biedt (ongevoeligheid voor weersomstandigheden, veelvuldig en intensiever
veldgebruik, mindere blessuregevoeligheid door perfect vlakke ondervloer, klein verschil in
de overgang van indoor naar outdoor) en het zal duidelijk zijn dat ook korfbal een uitgelezen
sport is om juist op kunstgras te beoefenen. Korfbal specifiek zijn de onzindelijkere
kortdurende explosieve acties zoals springen en sprinten. De aanvaller maakt talloze
bewegingen en schijnbewegingen om los te komen van zijn tegenstander. Zich vrij spelen
kan gebeuren door de tegenstander snel voorbij te lopen of zich zijwaarts of achterwaarts te
onttrekken aan deze tegenstander. Springen is een bewegingen die kenmerkend is voor
korfbal.

Aan welke sport valt het meest te denken wanneer men zoekt naar een combinatie met andere
sporten?
Korfbal is moeilijk in te schatten. Eigenlijk lijkt het heel erg op hockey of handbal, ook van de
normen. Maar door de karakterisering met velen korten zijwaartse, achterwaartse
bewegingen blijkt voldoende stroefheid heel belangrijk te zijn. Misschien ontstaat er conflict
met de andere sporten.
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5.7

KUNSTGRAS EN HOCKEY

Welke populariteit geniet deze sport binnen Nederland?
Hockey is na voetbal de meest beoefende veldsport.
Tegenover voetbal kent hockey relatief meer volwassen
leden. Dit soort spel is opgenomen in de moderne
Olympische Spelen in 1908. Veel langer dan de
voetbalsport maakt de hockeysport gebruik van
kunstgrasvelden. In 1979 is begonnen met de ontwikkeling
van een zandkunststof-systeem voor hockey.
In 2014 wil de gemeente Den Haag graag het
wereldkampioenschap Hockey in organiseren.
AFB. 29 HOCKEY

Bij welke sporttechnische eigenschappen kunnen concessies
worden gemaakt en bij welke niet?
Hockeyers hebben de sporttechnische kwaliteiten van kunstgras veel eerder onderkend als
andere sporten uit het onderzoek. Met kunstgras is het niveau van hockey sterk gestegen.
Juist op het kunstgrasveld komt de techniek, die in het hockey een allesbepalende rol speelt,
goed tot zijn recht. Inmiddels is kunstgras de standaard in de hockeysport. Slechts op
kunstgras kan het moderne hockey spel gespeeld worden. Kunstgras heeft zich al
ruimschoots bewezen als ondergrond voor de hockeysport, het zorgt voor een snel spel
waarbij een perfecte balcontrole mogelijk is. Voor hockey is het van belang een mate van
vlakheid en goede stabiliteit te hebben. “De hockeyer wil een snel veld naast het feit dat op
watervelden moderne technieken het beste en soms als enige goed uitgevoerd kunnen
worden”. Daarnaast is het belangrijk dat de bal door de vezels gedragen wordt, waardoor de
sporter gemakkelijk 'onder de bal komt'

Aan welke sport valt het meest te denken wanneer men zoekt naar een combinatie met andere
sporten
Over concessies kan mogelijk een uitspraak gedaan worden van de NHV omdat de mede
gebonden zijn aan internationale regelgeving en ontwikkeling. Het is door de populariteit en
de heel snelle ondergrond op lange termijn geen combinatie met voetbal te verwachten.
Vooral omdat door de voetbalbond de balrol als belangrijkste indicator voor kunstgrasvelden
aan wordt gegeven.
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5.8

KUNSTGRAS EN TENNIS

Welke populariteit geniet deze sport binnen Nederland?
Tennis is een sport met een groot draagvlak. Wereldwijd
zijn er meer dan 50 miljoen actieve tennissers. Dat
aantal zal, als uitkomst van onderzoek naar populariteit
van sporten (Van Bottenburg, 2004), naar verwachting
groeien door een toename van het aantal tennissers in
de Oost-Europese landen, Rusland en China. Nederland
telt circa 1,6 miljoen mensen die minimaal één keer per
jaar tennissen. Ongeveer 1,1 miljoen mensen beoefent
de tennissport meer dan 11 keer per jaar (Van Bottenburg,
2004).
AFB. 30 TENNIS

Bij welke sporttechnische eigenschappen kunnen concessies
worden gemaakt en bij welke niet?
Tennis is een balsport voor twee (enkelspel) of vier (dubbelspel) spelers, waarbij een kleine
met bal een racket over een net gespeeld moet worden. Als sport is tennis ideaal om het met
een aantal bekenden te spelen, zonder aan georganiseerde wedstrijden mee te doen.
Tennissers van wedstrijden en tennissers voor hun plezier zijn over het algemeen lid van
tennisverenigingen. Alsnog gaan de liedtalen van het tennis verenigingen achteruit. Een
andere grote verschil tegenover de anderen sporten in dit onderzoek is de grootte van het
speelveld. Tennis is een sport met een klein veld, explosieve bewegingen bij tennis zijn dus
belangrijk en bestaan onder andere uit springen, korte sprintjes, starten, stoppen, glijden en
snelle wendingen. Hier ligt de reden waarom tenniskunstgrasvelden met zand ingestrooid
worden. De verschillende baanoppervlakten beïnvloeden natuurlijk ook de kans op
blessures. Zo blijkt uit onderzoek van de ATP (Association of Tennis Professionals) dat het
risico op het nodig hebben van een medische behandeling was twee tot drie keer zo groot op
hardcourt in vergelijking tot kunstgras. Hoewel een medische behandeling nog geen blessure
is, zegt dit wel iets over de belasting die door de speler op de verschillende
baanoppervlakten wordt ervaren. Ook wijst dit erop dat de mogelijkheid om te glijden op
gravel belangrijker is dan het schokabsorberende effect van gras om blessures te
voorkomen. Zo treden bij gelijke schokabsorberende kenmerken er duidelijk minder
blessures op bij het spelen op die banen die enig glijden toelaten (gravel) dan bij het spelen
op die banen waar glijden niet tot nauwelijks mogelijk is. Uit praktijkervaring en door
interviews met andere sporters wordt duidelijk dat het alsnog belangrijk is, dat niet te veel
zand op het speelveld ligt. Anders wordt de stroefheid van het kunstgrasveld te laag.

Aan welke sport valt het meest te denken wanneer men zoekt naar een combinatie met andere
sporten?
Tennis heeft een zeer specifieke karakter. Ten eerste de glijdende beweging van de sporter
over de ondergrond. Een beweging welke door de sportbonden als absoluut noodzakelijk
geschat wordt een op een kunstgrasveld uitgevoerd moet kunnen worden. Tennis vergt dus
zand ingestrooid kunstgrasvelden welke alsnog een bepaalde maat aan stroefheid
aantoonden. Het is daardoor moeilijk in te schatten of tennis op een sportvloer terecht kan
komen met de sporten hockey, korfbal of handbal.
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5.9

SAMENVATTING

De sporttechnische normen impliceren vaste stipulaties voor combinatievelden op wiens
basis al een eerste sedimentatie plaats kan vinden. Als eveneens belangrijk zijn de wensen
en ervaringen van de gebruiker te classificeren. Niet alleen omdat niet iedere sport duidelijk
ingedeeld kan worden is de wensen van de sportbonden belangrijke informatie voor het
ontwikkelingsproces.


In principe staan de sportbonden kunstgras positief tegenover. Reden voor de
groeiende populariteit zijn verschillend:
o
o
o
o

Onafhankelijk van seizoen of weertype
Hogere speelintensiteit
Lijkt op natuurgras en is bovenop mooie vlak
Betere sporttechnische eigenschappen als natuurgras



Door de afgenomen interviews kond al een eerste indruk over het gereedschap aan
combinatievelden mee te werken gewonnen worden. Zo heeft iedere sportbond
onafhankelijk de zelfde uitspraak gedaan in zaken normverandering:
“Combinatievelden graag, maar ze moeten aan de normen van onze sport voldoen”.
Redenen hiervoor waren zowel de eigenschappen van het kunstgrasveld als vooral
het blessuregevaar.



Honk – softbal zowel als tennis kunnen op basis van de interviews eenduidig
benoemd worden.



Het valt een samenhang tussen de stelling van de sportbonden en de
geprononceerde normen op. De van de sportbonden als onmisbaar classificeerden
eigenschappen spiegelen de indeling op basis van de normen weer:
o
o
o

Voetbal, rugby en honk – softbal
Hockey, handbal en korfbal
Tennis
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CONCLUSIE

Het doel van de opdracht was de veronderstelde winst en haalbaarheid van multifunctionele
kunstgrasvelden uitgaand van wedstrijdniveau in kaart te brengen, met oog op de
maatschappelijke ontwikkeling evenals het ruimtelijke beleid. De oriëntatievraag van deze
onderzoek was:
Is het mogelijk een kunstgrasveld te ontwikkelen dat aan alle sporttechnische eisen en
wensen van zo veel mogelijk verschillende sporten voldoet.
De bestaande sporttechnische normen roepen vaste randvoorwaarden voor de ontwikkeling
van multifunctionele kunstgrasvelden in het leven. Het kan onderscheden worden tussen
normen die voor alle sporten van belang zijn en voor iedere sport individueel bepaald
worden. Binnen de interviews onderbouwden alle sportbonden de gewichtigheid en sloten
concessies bij de sporttechnische eisen uit. Echter blijken bepaalde combinaties binnen de
randvoorwaarden mogelijk, die tegelijkertijd aan de verwachtingen en wensen van de
sporters voldoen:



Rugby, voetbal en honk-softbal
De sportbonden hebben de hoge schokabsorbtie en energierestitutie kracht bijgezet
en duidelijk gemaakt dat juist bij de punt elastische zachte eigenschappen geen
concessies kunnen worden gedaan. De slechte balrol- en balstuit vermogen die de
sporttechnische eigenschappen van het kunstgrasveld mee brengt maakt deze
ondergrond daarmee geschikt voor honk – softbal. In bijlage 1 is het ontwikkelde
norm blad.



Handbal, hockey en korfbal
Handbal, hockey en korfbal hebben een technisch snelle ondergrond met
vlakelastische eigenschappen nodig. Kenmerkende bewegingen zoals lopen en het
stuiteren van de bal hebben te maken met de hoeveelheid energie die de ondergrond
kan absorberen. Ook wel ´low impact` genoemd. Een zachte ondergrond is
vermoeiend heeft slechte balstuit en balrol eigenschappen en daarmee ongeschikt. In
bijlage 2 is het ontwikkelde norm blad.



Tennis
Tennis heeft een zeer specifieke karakter. Pur op basis van de normen blijkt tennis
geschikt te zijn voor combinaties met andere sporten. De lage stroefheid en de
glijdende beweging van de sporter over de ondergrond maakt tennis ongeschikt voor
combinatievelden.
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NAWOORD

Na veel tijd in deze afstudeeropdracht te hebben gestoken, ben ik nu écht aan het einde
gekomen. Aan de ene kant ben ik blij dat het af is, aan de andere kant is het ook jammer
omdat de samenwerking hierbij tot een eind komt. Heeft het onderwerp beeld denken na het
lezen van dit verslag je interesse gewekt? Mooi, dan is mijn eerste doel al bereikt! Hoor en
zegt het voort! (Want mond-tot-mondreclame blijkt vaak goed te werken).
Meer informatie over dit onderwerp is te vinden in mijn literatuurlijst. Al met al vind ik dat ik
tot een goed eindproduct zijn gekomen. Een mooi product is leuk, maar ik hope ook dat de
ontwikkelingsprestatie van combinatievelden er zelf beter van wordt.
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BIJLAGEN

Normbladen



Bijlage 1, Normblad voor de sporten rugby, voetbal en korf - honkbal
Bijlage 2, Normblad voor de sporten hockey, korfbal en handbal

Vragenlijsten







Bijlage 3, Kunstgras voor hockey
Bijlage 4, Kunstgras voor rugby
Bijlage 5; Kunstgras voor tennis
Bijlage 6; Kunstgras voor korfbal
Bijlage 8; Kunstgras voor handbal
Bijlage 9; Kunstgras voor hockey

Bijlage 1

Normblad: 1/4

MULTIFUNCTIONEEL KUNSTGRASVELD

2010 - Augustus

Voetbal, rugby, honk -softbal

o
o
o
o

FIFA *
FIFA **
ISA-KNBSB2-15
ISA-NRB2-15

Deze norm is aangenomen door de Nationale Norm Commissie Nicolas Staelberg. Deze norm is
opgesteld door werkgroep Nicolas en werkgroep Patrick ressorterend onder deze commissie.
Deze sporttechnische norm is gebruiksgebonden. Voorts zijn van toepassing al die maatgevende
materiaaltechnische normen die constructiegebonden zijn.

Sporttechnische normen
Algemeen







Het speelveld, inclusief het uitlopen dienen uitgevoerd te worden in een en dezelfde
constructie
De toplaag dient uniform over het gehele oppervlak te zijn
De constructie dient uniform in opbouw en samenstelling te zijn
De constructieopbouw dient aaneengesloten te zijn
In het oppervlak mogen naden voorkomen met een openingstolerantie van maximaal
4mm
De belijning behoort aaneengesloten, egaal en van verschillenden kleuren te zijn
o Witte lijnen voor voetbal
o Gele lijnen voor rugby
o Blauwe lijnen voor honkbal en softbal
o De belijningen dient duidelijk contrasterend met het veld en de lijnen van de
overigen sporten te zijn

Hoogteligging



Indien sprake is van een afschot, dan mag dit alleen via een vloeiend verlopend
dakprofiel of een eenzijdig afschot worden aangebracht
Een maximaal afschot van 300 mm in breedterichting (half veld of veld incl. uitloop) is
toegestaan. In de lengterichting is een maximaal afschot van 500 mm, vloeiend
verlopend, toegestaan

Vlakheid



Een maximale oneffenheid van 30 mm is toegestaan
In het veld dienen geen scherpe overgangen (drempels) voor te komen

Normblad: 2/4

MULTIFUNCTIONEEL KUNSTGRASVELD

2010 - Augustus

Voetbal, rugby, honkbal, softbal

Deze norm is aangenomen door de Nationale Norm Commissie Nicolas Staelberg. Deze norm is
opgesteld door werkgroep Nicolas en werkgroep Patrick ressorterend onder deze commissie.

Deze sporttechnische norm is gebruiksgebonden. Voorts zijn van toepassing al die maatgevende
materiaaltechnische normen die constructiegebonden zijn.

Eigenschappen
Verticale vervorming
9 – 18 mm

Schokabsorbtie
60 – 75 %

Energierestitutie
20 – 50%

Stroefheid
0,6 -0,8

Stroefheid torsie
25 – 65 Nm

Balstuit verticaal
30 – 50 %

Balstuit onder hoek
45 – 78 %

Normblad: 3/4

MULTIFUNCTIONEEL KUNSTGRASVELD

2010 - Augustus

Voetbal, rugby, honkbal, softbal

Deze norm is aangenomen door de Nationale Norm Commissie Nicolas Staelberg. Deze norm is
opgesteld door werkgroep Nicolas en werkgroep Patrick ressorterend onder deze commissie.

Deze sporttechnische norm is gebruiksgebonden. Voorts zijn van toepassing al die maatgevende
materiaaltechnische normen die constructiegebonden zijn.

Eigenschappen

Balrol
4 – 20 m

Glans
Het oppervlak dient niet glanzend te zijn, dan wel schittering te vertonen

Oppervlaktetextuur
Gepolijst, open

Oppervlaktekleur
Egaal, met wit Infill

Brandbestendigheid
Zwaar ontvlambaar

Normblad: 4/4

MULTIFUNCTIONEEL KUNSTGRASVELD

2010 - Augustus

Voetbal, rugby, honkbal, softbal

Deze norm is aangenomen door de Nationale Norm Commissie Nicolas Staelberg. Deze norm is
opgesteld door werkgroep Nicolas en werkgroep Patrick ressorterend onder deze commissie.

Deze sporttechnische norm is gebruiksgebonden. Voorts zijn van toepassing al die maatgevende
materiaaltechnische normen die constructiegebonden zijn.

Eigenschappen
Uniformiteit
( toleranties t.o.v. gemiddelde waarden)
Constructieopbouw

geen

Constructiesamenstelling

geen

Oppervlaktetextuur

geen

Schokabsorbtie

+/- 5% (absoluut)

Stroefheid torsie

5 Nm

Weerstand tegen kunstmatig gebruik
Ne een betredingssimulatie met 20.200 cycli dienen de volgende eigenschappen aan de norm te
voldoen:










Verticale vervorming
Schokabsorptie
Energierestitutie
Stroefheid
Balstuit verticaal
Balstuit onder hoek
Glans
Druksterkte
Slagsterkte

Duurzaamheid
10 jaar

Bijlage 2

Normblad 1/5

MULTIFUNCTIONEEL KUNSTGRASVELD

2010 - Augustus

korfbal, hockey, handbal

o

o
o

ISA-KNKV2-15
ISA-KNKV2-15.1
ISA-KNHB2-15

Deze norm is aangenomen door de Nationale Norm Commissie Nicolas Staelberg. De norm is
opgesteld door werkgroep Nicolas en Patrick ressorterend onder deze commissie.
Deze sporttechnische norm is gebruiksgebonden. Voorts zijn van toepassing al die maatgevende
materiaaltechnische normen die constructiegebonden zijn.

Sporttechnische normen
Eigenschappen


Algemeen
o Het speelveld, inclusief het uitlopen dienen uitgevoerd te worden in één en
dezelfde constructie
o De toplaag dient uniform over het gehele oppervlak te zijn
o De constructie dient uniform in opbouw en samenstelling te zijn
o De constructieopbouw dient aaneengesloten te zijn
o In het oppervlak dienen geen open naden voor te komen
o De belijning behoort aaneengesloten, egaal, strak en zichtbaar en van
verschillenden kleuren te zijn
 Witte lijnen voor hockey
 Gele lijnen voor korfbal
 Blauwe lijnen voor handbal
o Het uitlopen mogen in een andere kleur dan het speelveld worden uitgevoerd
o De belijningen dient duidelijk contrasterend met het veld en de lijnen van de
overigen sporten te zijn



Hoogteligging
o Indien er sprake is van een afschot, dan mag dit alleen via een eenzijdig afschot
worden aangebracht
o Een maximaal afschot van 0,6% is nog juist toegestaan
o In een lengteraai is geen afschot toegestaan
o De afzonderlijke hoogteliggingen in een lengteraai mogen niet meer dan 15 mm
afwijken van de gemiddelde hoogteligging in die lengteraai



Vlakheid
o Oneffenheden van meer dan 5mm mogen in de vloer niet voorkomen
o Scherpe overgangen (zgn. drempels) mogen niet voorkomen
o Indien binnen 3 meter meer dan 3 oneffenheden voorkomen, dan mogen al deze
oneffenheden binnen deze 3 meter niet groter zijn dan 2 mm

Normblad 2/5

MULTIFUNCTIONEEL KUNSTGRASVELD

2010 - Augustus

korfbal, hockey, handbal

o

o
o
o

ISA-KNKV2-15
ISA-KNKV2-15.1
ISA-KNHB2-15
ISA-NHV2-15

Deze norm is aangenomen door de Nationale Norm Commissie Nicolas Staelberg. De norm is
opgesteld door werkgroep Nicolas en Patrick ressorterend onder deze commissie.
Deze sporttechnische norm is gebruiksgebonden. Voorts zijn van toepassing al die maatgevende
materiaaltechnische normen die constructiegebonden zijn.

Sporttechnische eigenschappen
Verticale vervorming
4 mm
Schokabsorptie
35 – 50 %
Energierestitutie
40 – 55 %
Stroefheid
Incl. glijden 0,5 – 0,8 (droog/vochtig)
Balstuit verticaal
o
o
o

Korfbal > 55 %
Hockey < 20 %
Handbal < 90 %

Balstuit onder hoek
15 – 55 %
Balrol
8 - 15 %

Normblad 3/5

MULTIFUNCTIONEEL KUNSTGRASVELD

2010 - Augustus

korfbal, hockey, handbal

o

o
o
o

ISA-KNKV2-15
ISA-KNKV2-15.1
ISA-KNHB2-15
ISA-NHV2-15

Deze norm is aangenomen door de Nationale Norm Commissie Nicolas Staelberg. De norm is
opgesteld door werkgroep Nicolas en Patrick ressorterend onder deze commissie.
Deze sporttechnische norm is gebruiksgebonden. Voorts zijn van toepassing al die maatgevende
materiaaltechnische normen die constructiegebonden zijn.

Glans
< 15 % (niet glanzend, dan wel schittering)
Oppervlaktekleur
Egaal dan wel gemêleerd; geen wit of geel
Druksterkte
4 Nmm2
Slagsterkte
8Nm
Brandbestendigheid
Zwaar ontvlambaar
Uniformiteit
o
o
o
o
o
o

(toleranties t.o.v. gemiddelde waarden)
Constructieopbouw
Constructiesamenstelling
Oppervlaktekleur
Schokabsorptie
+/- 5% (absoluut)
Stroefheid
+/- 0,1

Normblad 4/5

MULTIFUNCTIONEEL KUNSTGRASVELD

2010 - Augustus

korfbal, hockey, handbal

o

o
o
o

ISA-KNKV2-15
ISA-KNKV2-15.1
ISA-KNHB2-15
ISA-NHV2-15

Deze norm is aangenomen door de Nationale Norm Commissie Nicolas Staelberg. De norm is
opgesteld door werkgroep Nicolas en Patrick ressorterend onder deze commissie.
Deze sporttechnische norm is gebruiksgebonden. Voorts zijn van toepassing al die maatgevende
materiaaltechnische normen die constructiegebonden zijn.

Weerstand tegen kunstmatig gebruik
Na een betredingssimulatie met 5.200 cycli dienen de volgende eigenschappen aan de norm te
voldoen
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Verticale vervorming
Schokabsorptie
Energierestitutie
Stroefheid
Balstuit verticaal
Balstuit onder hoek
Glans
Druksterkte
Slagsterkte

Normblad 5/5

MULTIFUNCTIONEEL KUNSTGRASVELD

ISA-KNKV2-15

2010 - Augustus

korfbal, hockey, handbal, tennis

ISA-KNKV2-15.1
ISA-KNHB2-15
ISA-NHV2-15
ISA-KNLTB2-15

Deze norm is aangenomen door de Nationale Norm Commissie Nicolas Staelberg. De norm is
opgesteld door werkgroep Nicolas en Patrick ressorterend onder deze commissie.
Deze sporttechnische norm is gebruiksgebonden. Voorts zijn van toepassing al die maatgevende
materiaaltechnische normen die constructiegebonden zijn.

Condities
Duurzaamheid
5 jaar
Klimaat
Bij een temperatuur van +0°C tot +40°C en onder droge omstandigheden neerslag:
< 5mm/2 uur
<15 mm in 12 uur
Alle eigenschappen dienen aan de normen te voldoen na 30 min. Dienen alle eigenschappen aan
de normen te voldoen
Na neerslag
< 5 mm/2 uur
< 15 mm in 12 uur
Na 60 min. Dienen alle eigenschappen aan de normen te voldoen
Gebruik
April tot oktober alle eigenschappen dienen aan de normen te voldoen
1500 uur

Bijlage3
KUNSTG R AS VOOR HOCKE Y

Zoals met onze telefoongesprek al besproken stuur ik hiermee de vragenlijst op. Allereerst
wil ik u bedanken dat uw tijd vrij maakt om deze vragen te beantwoorden. Ik wil nog een keer
duidelijk maken, dat alle uitspraken vrijblijvend zijn. De antwoorden worden uitsluitend
gebruikt ter interne ondersteuning bij het ontwikkelen van een multifunctioneel
kunstgrasveld.
Aanleiding voor mijn opdracht is dat het budget en de beschikbare ruimte voor
sportfaciliteiten bij vele verenigingen en gemeenten beperkt is en een apart veld voor iedere
sport niet altijd haalbaar is. Multifunctionele kunstgrasvelden kunnen een oplossing zijn,
meerdere activiteiten kunnen op een sportveld beoefend worden.
Op dit moment wordt een kunstgras hockeyveld al gecombineerd met sporten die verwante
sporttechnische eisen aan een sportoppervlakte stellen.
De centrale vraagstelling van deze opdracht is, of het mogelijk is een kunstgrasveld te
ontwikkelen dat aan de sporttechnische eisen van zoveel mogelijk verschillende sporten
voldoet, dus juist ook “strijdige” sporten.
Ik heb een paar korte vragen opgesteld.

4. Tijdens mijn bezoeken bij een aantal kunstgrasproducenten leerde ik dat het product
kunstgras voor hockey min of meer uitontwikkelt is. Hoe staat de KNHB tegenover deze
stelling?

5. In de normbladen staan de sporttechnische eigenschappen duidelijk beschreven,
waaraan een kunstgrasmat moet voldoen. Echter moeten bij multifunctionele
kunstgrasconstructies compromissen worden gesloten. Hierbij is het belangrijk dat de
speleigenschappen niet te sterk beïnvloed worden. Bij welke sporttechnische
eigenschappen kan volgens de KNHB concessies worden gemaakt en bij welke niet?

6. Zoals boven kort omschreven zijn de redenen voor gemeenten en verenigingen om voor
kunstgras te kiezen helder. Onder welke omstandigheden kiest de KNHB voor
kunstgras?

7. Binnen de hockeysport gaat de trend richting watervelden. Wat zijn de redenen voor deze
ontwikkeling?

8. Waarbij valt volgens de KNHB het meest te denken wanneer men zoekt naar een
combinatie van hockey met andere sporten?

Alvast bedankt voor de moeite. De vragen hoeven niet te uitgebreid worden beantwoord,
soms zijn steekwoorden voldoende. Eventueel kunnen wij de vragen ook binnen en
telefoongesprek behandelen.

Met vriendelijke groet,
Nicolas Staelberg
Student Hogeschool Van Hall Larenstein

Bijlage 4
10 KUNSTG R AS VOOR RUGBY

Zoals met het telefoongesprek besproken stuur ik hiermee de vragenlijst op. Allereerst wil ik
u bedanken dat uw tijd vrij maakt om deze vragen te beantwoorden. Ik wil nog een keer
duidelijk maken, dat alle uitspraken vrijblijvend zijn. De antwoorden worden uitsluitend
gebruikt ter ondersteuning bij het ontwikkelen van een multifunctioneel kunstgrasveld.
Aanleiding voor mijn opdracht is dat het budget en de beschikbare ruimte voor
sportfaciliteiten bij vele verenigingen en gemeenten beperkt is en een apart veld voor iedere
sport niet altijd haalbaar is. Multifunctionele kunstgrasvelden kunnen een oplossing zijn,
meerdere activiteiten kunnen op een sportveld beoefend worden.
Op dit moment wordt een kunstgras rugbyveld al gecombineerd met sporten die verwante
sporttechnische eisen aan een sportoppervlakte stellen.
De centrale vraagstelling van deze opdracht is, of het mogelijk is een kunstgrasveld te
ontwikkelen dat aan de sporttechnische eisen van zoveel mogelijk verschillende sporten
voldoet, dus juist ook “strijdige” sporten.
Ik heb een paar korte vragen opgesteld.

1. De voordelen van kunstgras zijn duidelijk en worden vaak genoeg beschreven. Kunt
u aangeven welke praktijkervaring de NRB met kunstgras heeft?

2. In de normbladen staan de sporttechnische eigenschappen duidelijk beschreven,
waaraan een kunstgrasmat moet voldoen. Echter moeten bij multifunctionele
kunstgrasconstructies compromissen worden gesloten. Hierbij is het belangrijk dat de
speleigenschappen niet te sterk beïnvloed worden. Bij welke sporttechnische
eigenschappen kan volgens de NRB concessies worden gemaakt en bij welke niet?

3. Zoals boven kort omschreven zijn de redenen voor gemeenten en verenigingen om
voor kunstgras te kiezen helder. Wat is het bescheid van de NRB met betrekking tot
kunstgras?

4. Aan welke sport valt volgens de NRB het meest te denken wanneer men zoekt naar
een combinatie met andere sporten?

Alvast bedankt voor de moeite. De vragen hoeven niet te uitgebreid worden beantwoord,
soms zijn steekwoorden voldoende. Eventueel kunnen wij de vragen ook binnen en
telefoongesprek behandelen.

Met vriendelijke groet,
Nicolas Staelberg

Bijlage 5
KUNSTG R AS VOOR TENNI S

Zoals met onze telefoongesprek al besproken stuur ik hiermee de vragenlijst op. Allereerst
wil ik u bedanken dat uw tijd vrij maakt om deze vragen te beantwoorden. Ik wil nog een keer
duidelijk maken, dat alle uitspraken vrijblijvend zijn. De antwoorden worden uitsluitend
gebruikt ter ondersteuning bij het ontwikkelen van een multifunctioneel kunstgrasveld.
Aanleiding voor mijn opdracht is dat het budget en de beschikbare ruimte voor
sportfaciliteiten bij vele verenigingen en gemeenten beperkt is en een apart veld voor iedere
sport niet altijd haalbaar is. Multifunctionele kunstgrasvelden kunnen een oplossing zijn,
meerdere activiteiten kunnen op een sportveld beoefend worden.
Op dit moment wordt een kunstgras tennisveld al gecombineerd met sporten die verwante
sporttechnische eisen aan een sportoppervlakte stellen.
De centrale vraagstelling van deze opdracht is, of het mogelijk is een kunstgrasveld te
ontwikkelen dat aan de sporttechnische eisen van zoveel mogelijk verschillende sporten
voldoet, dus juist “strijdige” sporten zoals.
Ik heb een paar korte vragen opgesteld.

1. Bij de keuze voor de meest geschikte tennisbaan komt veel te kijken. Onder
welke omstandigheden wordt voor een kunstgrasveld gekozen?

2. Kunstgras als tennisbaan is nog vrij nieuwe. Wat zijn de ervaringen tot nu toe en
hoe staat de KNLTB tegenover het product kunstgras?

3. In de normbladen staan de sporttechnische eigenschappen duidelijk beschreven,
waaraan een kunstgrasmat moet voldoen. Echter moeten bij multifunctionele
kunstgrasconstructies compromissen worden gesloten. Hierbij is het belangrijk
dat de speleigenschappen niet te sterk beïnvloed worden. Bij welke
sporttechnische eigenschappen kan volgens de KNLTB concessies worden
gemaakt en bij welke niet?

4. Waarbij valt volgens de KNLTB het meest te denken wanneer men zoekt naar
een combinatie van tennis met andere sporten?

Alvast bedankt voor de moeite. De vragen hoeven niet te uitgebreid worden beantwoord,
soms zijn steekwoorden voldoende. Eventueel kunnen wij de vragen ook binnen en
telefoongesprek behandelen.

Met vriendelijke groet,
Nicolas Staelberg

Bijlage 6
KUNSTG R AS VOOR KORFB AL

Zoals met onze telefoongesprek al besproken stuur ik hiermee de vragenlijst op. Allereerst
wil ik u bedanken dat uw tijd vrij maakt om deze vragen te beantwoorden. Ik wil nog een keer
duidelijk maken, dat alle uitspraken vrijblijvend zijn. De antwoorden worden uitsluitend
gebruikt ter ondersteuning bij het ontwikkelen van een multifunctioneel kunstgrasveld.
Aanleiding voor mijn opdracht is dat het budget en de beschikbare ruimte voor
sportfaciliteiten bij vele verenigingen en gemeenten beperkt is en een apart veld voor iedere
sport niet altijd haalbaar is. Multifunctionele kunstgrasvelden kunnen een oplossing zijn,
meerdere activiteiten kunnen op een sportveld beoefend worden.
De centrale vraagstelling van deze opdracht is, of het mogelijk is een kunstgrasveld te
ontwikkelen dat aan de sporttechnische eisen van zoveel mogelijk verschillende sporten
voldoet, dus juist “strijdige” sporten. Op dit moment wordt een kunstgras korfbalveld al
gecombineerd met sporten die verwante sporttechnische eisen aan een sportoppervlakte
stellen.
Ik heb een paar korte vragen opgesteld.

1. Sinds de aanleg van het eerste kunstgras korfbalveld is de trend richting kunstgras gezet.
Wat zijn de redenen hiervoor?

2. In de normbladen staan de sporttechnische eigenschappen duidelijk beschreven,
waaraan een kunstgrasmat moet voldoen. Echter moeten bij multifunctionele
kunstgrasconstructies compromissen worden gesloten. Hierbij is het belangrijk dat de
speleigenschappen niet te sterk beïnvloed worden. Bij welke sporttechnische
eigenschappen kan volgens de KNKV concessies worden gemaakt en bij welke niet?

3. Korfbal wordt al vaak met andere sporten op een veld combineert. Hoe zijn de ervaringen
van de KNKV met combinatievelden. Welke problemen zijn in loop van de tijd
opgekomen?

4.

Waarbij valt volgens de KNKV het meest te denken wanneer men zoekt naar een
combinatie van een korfbalveld met andere sporten?

Alvast bedankt voor de moeite. De vragen hoeven niet te uitgebreid worden beantwoord,
soms zijn steekwoorden voldoende. Eventueel kunnen wij de vragen ook binnen en
telefoongesprek behandelen.

Met vriendelijke groet,
Nicolas Staelberg

Bijlage 7

11 KUNSTG R AS VOOR AM ERI C AN FOOTBALL

Zoals met onze telefoongesprek al besproken stuur ik hiermee de vragenlijst op. Allereerst
wil ik u bedanken dat uw tijd vrij maakt om deze vragen te beantwoorden. Ik wil nog een keer
duidelijk maken, dat alle uitspraken vrijblijvend zijn. De antwoorden worden uitsluitend
gebruikt ter ondersteuning bij het ontwikkelen van een multifunctioneel kunstgrasveld.
Aanleiding voor mijn opdracht is dat het budget en de beschikbare ruimte voor
sportfaciliteiten bij vele verenigingen en gemeenten beperkt is en een apart veld voor iedere
sport niet altijd haalbaar is. Multifunctionele kunstgrasvelden kunnen een oplossing zijn,
meerdere activiteiten kunnen op een sportveld beoefend worden.
Op dit moment wordt een kunstgras football veld al gecombineerd met sporten die verwante
sporttechnische eisen aan een sportoppervlakte stellen.

De centrale vraagstelling van deze opdracht is, of het mogelijk is een kunstgrasveld te
ontwikkelen dat aan de sporttechnische eisen van zoveel mogelijk verschillende sporten
voldoet, dus juist “strijdige” sporten zoals.
Ik heb een paar korte vragen opgesteld.

1. De voordelen van kunstgras zijn duidelijk en worden vaak genoeg beschreven. Interessant
zijn positieve en negatieve praktijkervaringen, die de NAFF met kunstgras gemaakt heeft?

2. In de normbladen staan de sporttechnische eigenschappen duidelijk beschreven, waaraan
een kunstgrasmat moet voldoen. Echter moeten bij multifunctionele kunstgrasconstructies
compromissen worden gesloten. Hierbij is het belangrijk dat de speleigenschappen niet te
sterk beïnvloed worden. Bij welke sporttechnische eigenschappen kan volgens de NAFF
concessies worden gemaakt en bij welke niet?

3.

Hoe staat de sportbond tegenover combinatievelden? Wat zijn redenen om niet voor een
multifunctioneel kunstgrasveld te kiezen?

4.

Waarom is bij American Football een hoge demping zo belangrijk (rubber ingestrooid
kunstgrasvelden met zeer lange vezels)?

5. Waarbij valt volgens de NAFF het meest te denken wanneer men zoekt naar een combinatie
van een American Football met andere sporten?

Alvast bedankt voor de moeite. De vragen hoeven niet te uitgebreid worden beantwoord,
soms zijn steekwoorden voldoende. Eventueel kunnen wij de vragen ook binnen en
telefoongesprek behandelen.

Met vriendelijke groet,
Nicolas Staelberg
Bijlage 8

12 KUNSTG R AS VOOR H ANDB AL

Zoals met onze telefoongesprek al besproken stuur ik hiermee de vragenlijst op. Allereerst
wil ik u bedanken dat uw tijd vrij maakt om deze vragen te beantwoorden. Ik wil nog een keer
duidelijk maken, dat alle uitspraken vrijblijvend zijn. De antwoorden worden uitsluitend
gebruikt ter ondersteuning bij het ontwikkelen van een multifunctioneel kunstgrasveld.
Aanleiding voor mijn opdracht is dat het budget en de beschikbare ruimte voor
sportfaciliteiten bij vele verenigingen en gemeenten beperkt is en een apart veld voor iedere

sport niet altijd haalbaar is. Multifunctionele kunstgrasvelden kunnen een oplossing zijn,
meerdere activiteiten kunnen op een sportveld beoefend worden.
Op dit moment wordt een kunstgras handbalveld al gecombineerd met sporten die verwante
sporttechnische eisen aan een sportoppervlakte stellen.
De centrale vraagstelling van deze opdracht is, of het mogelijk is een kunstgrasveld te
ontwikkelen dat aan de sporttechnische eisen van zoveel mogelijk verschillende sporten
voldoet, dus juist “strijdige” sporten zoals.
Ik heb een paar korte vragen opgesteld.
1. De voordelen van kunstgras zijn duidelijk en worden vaak genoeg beschreven. Interessant
zijn positieve en negatieve praktijkervaringen, die de NHV inmiddels met kunstgras gemaakt
heeft?

2. In de normbladen staan de sporttechnische eigenschappen duidelijk beschreven, waaraan
een kunstgrasmat moet voldoen. Echter moeten bij multifunctionele kunstgrasconstructies
compromissen worden gesloten. Hierbij is het belangrijk dat de speleigenschappen niet te
sterk beïnvloed worden. Bij welke sporttechnische eigenschappen kan volgens de NHV
concessies worden gemaakt en bij welke niet?
3.

4.

Hoe staat de sportbond tegenover combinatievelden? Wat zijn redenen om niet voor een
multifunctioneel kunstgrasveld te kiezen?
Waarom is bij handbal een lage demping zo belangrijk?

5. Waaraan valt het meest te denken wanneer men zoekt naar een combinatie van een
handbalveld met andere sporten?

Alvast bedankt voor de moeite. De vragen hoeven niet te uitgebreid worden beantwoord,
soms zijn steekwoorden voldoende. Eventueel kunnen wij de vragen ook binnen en
telefoongesprek behandelen. Ik wil nog een keer duidelijk maken, dat alle uitspraken
vrijblijvend zijn. De antwoorden worden uitsluitend gebruikt ter ondersteuning bij het
ontwikkelen van een multifunctioneel kunstgrasveld.

Met vriendelijke groet,
Nicolas Staelberg
Bijlage 9

KUNSTG R AS VOOR HOCKE Y

Zoals tijdens onze telefoongesprek al besproken, stuur ik hierbij de vragenlijst op. Allereerst
wil ik u bedanken dat u tijd vrij maakt om deze vragen te beantwoorden. Ik wil nog een keer
duidelijk maken, dat alle uitspraken vrijblijvend zijn. De antwoorden worden niet tegen u

verwant en dienen alleen als ondersteuning bij het ontwikkelen van een multifunctioneel
kunstgrasveld.
Aanleiding voor mijn opdracht is dat het budget en de beschikbare ruimte voor
sportfaciliteiten bij vele verenigingen en gemeenten beperkt is en een apart veld voor iedere
sport niet altijd haalbaar is. Multifunctionele kunstgrasvelden kunnen een oplossing zijn,
meerdere activiteiten kunnen op een sportveld beoefend worden.
Op dit moment wordt een kunstgras hockeyveld al gecombineerd met sporten die verwante
sporttechnische eisen aan een sportoppervlakte stellen.
De centrale vraagstelling van deze opdracht is, of het mogelijk is een kunstgrasveld te
ontwikkelen dat aan de sporttechnische eisen van zoveel mogelijk verschillende sporten
voldoet, Dit geldt ook voor tegenstrijdige sporten zoals hockey en rugby.
Ik heb een paar korte vragen opgesteld.

9. Tijdens mijn bezoeken bij een aantal kunstgrasproducenten leerde ik dat het product
kunstgras voor hockey meer of minder uitontwikkelt is. Hoe staat de KNHB tegenover
deze stelling?

10. In de normbladen staan de sporttechnische eigenschappen duidelijk beschreven, aan
welke een kunstgrasmat moet voldoen. Echter moeten bij multifunctionele
kunstgrasmatten compromissen worden gemaakt, mogelijk zonder de
speleigenschappen te sterk te beïnvloeden.
Bij welke sporttechnische eigenschappen kunnen volgens de KNHB concessies worden
gemaakt en bij welke niet?

11. Zoals boven kort omschreven zijn de redenen voor gemeenten en verenigingen om voor
kunstgras te kiezen helder. Onder welke omstandigheden kiest de KNHB voor een
multifunctioneel kunstgrasveld?

12. Binnen de hockeysport gaat de trend richting watervelden. Wat zijn de redenen voor deze
ontwikkeling?

13. Waarbij valt volgens de KNHB het meest te denken wanneer men zoekt naar een
combinatie van hockey met andere sporten?
Alvast bedankt voor de moeite. De vragen hoeven niet te uitgebreid beantwoord te worden,
soms zijn steekwoorden voldoende. Graag zou ik ook de vragen nog even via een
telefoongesprek behandelen en doornemen.
Met vriendelijke groet,
Nicolas Staelberg

